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Dr. Karakó László (Fidesz) megérkezéséig Spaller Endrének (KDNP)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Ertsey Katalin országgyűlési képviselő (LMP) 
Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária, a nők munkaerő-piaci helyzetének 
javításáért felelős miniszteri biztos  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
  

Jelenlévők  
 
Ékes Ilona országgyűlési képviselő (Fidesz) 
Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Kisgyörgy Orsolya referens (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Vitvindics Mária tanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 36 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép napot 
kívánok mindenkinek! Kérem, hogy aki a bizottsági ülésen részt kíván venni, foglalja el a 
helyét. 

Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm meghívott vendégeinket is. Közben jegyzik ellen 
képviselőtársaim a jelenléti ívet, és a helyettesítésekről gondoskodnak. Megállapítottam azt, 
hogy szemmel láthatóan a bizottság határozatképes, de mindjárt be fogom diktálni majd 
azokat a helyettesítéseket, amelyeket ellenjegyeztek képviselőtársaim. 

Szeretném jelezni, hogy a mai bizottsági ülésünk három napirendi pont tárgyalását 
hordozza magában. Elektronikus formában képviselőtársaim megkapták a meghívót, ebben ez 
a három napirendi pont szerepel. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e ezen 
napirendi pontok tárgyalását, vagy van-e más javaslat. (Nincs jelzés.) Más javaslatot nem 
látok. Mivel határozatképesek vagyunk, szavazásra teszem fel a kérdést. Kérem, ki az, aki 
elfogadja, az jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez egyhangú, úgy látom. Köszönöm 
szépen.  

Akkor a helyettesítések a következőképpen néznek ki. Én helyettesítem Kiss Pétert, 
Kara Ákos Varga József alelnök urat, Czira Szabolcs Szedlák Attilát, Spaller Endre Karakó 
Lászlót, Kontur Pál képviselőtársam Kovács Ernőt, Karvalics Ottó pedig Vécsey Lászlót. 
Ezzel a bizottságunk kezeinek száma tizennégy. Majd alkudozunk, ha nem annyi, én most 
nem tudtam ezt követni számszakilag. Tizennégy, jó, rendben, akkor tizennégy kézzel 
dolgozunk. Köszönöm szépen. 

A határozatképességet tehát megállapítottuk, a napirendi pontok elfogadására sort 
kerítettünk. A tárgyalási időkeret tekintetében Kara Ákos alelnök úr kérését is akceptálva azt 
javaslom, hogy a három napirendi pont együttes tárgyalásának a végső időpontját 10 óra 30 
percben jelöljük meg. Kérem majd az előadóink részéről is, hogy ezt vegyék figyelembe, és 
eszerint próbálják meg mindazt, ami fontos, elmondani a bizottság tagjainak a részére. 

Beszámoló Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária, a nők munkaerő-piaci 
helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos eddigi tevékenységéről 

Az 1. napirendi pontunk „beszámoló Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária - egyben 
üdvözlöm is -, a nők munkaerő-piaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos eddigi 
tevékenységéről” címszóval szerepel a bizottság ülése előtt. Én úgy tudom, hogy 
dr. Kisgyörgy Orsolya referens is itt van a körünkben, őt is üdvözlöm még, és úgy látom, 
hogy Kardkovács Kolos helyettes államtitkár úr pedig elkísérte miniszteri biztos asszonyt. 
(Polics József megérkezik az ülésre.) Egyben köszöntöm a bizottsági ülésünkön megjelent 
Ertsey Katalin LMP-s országgyűlési képviselőt is, és én úgy tudom, hogy Ékes Ilona is a 
Fidesz részéről megtisztelte a bizottsági ülésünket. Örömmel látjuk önöket, köszönjük, hogy 
itt vannak. 

Az érdemi munkát el tudjuk kezdeni. Én azt javaslom képviselőtársaimnak, hogy 
hallgassuk meg miniszteri biztos asszonyt, és ezt követően, hogy ha kérdésünk, észrevételünk 
van, akkor természetesen ezeket fogalmazzuk meg. Köszönöm szépen.  

A szó az öné. Parancsoljon! 
 

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária tájékoztatója 

VARGA ZSOLTNÉ SZALAI PIROSKA MÁRIA miniszteri biztos: Nagyon 
köszönöm a meghívást, és nagyon köszönöm azt az élénk érdeklődést, amit egyébként a 
bizottság és nemcsak a bizottság, hanem más parlamenti képviselők oldaláról is tapasztaltam 
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az elmúlt félévben a munkám iránt. Tényleg nagyon fontos területnek gondolom - nemcsak én 
gondolom, hanem ezt a számok is alátámasztják - a nők gazdasági szerepvállalását, és azért 
fokozottan fontos, mert a 2008-as időszak óta nagyon sok változás történt ezen a területen. 

Jelenleg a nők foglalkoztatása a családok számára már alapszükségletté vált. 
Régebben sokan vélték úgy, hogy a karrier szintjén van a dolog, az önmegvalósítási 
szükségleti piramis tetején van a dolog. Egyesek számára természetesen voltak régebben is 
olyan nézetek, akik azt mondták, hogy egy anyagi függetlenségi kérdés a nők foglalkoztatása, 
ez is igaz, de ez is még a szükségleti piramis közepén szokott elhelyezkedni, viszont a 
devizahitel-válság miatt társadalmunkban a családok - nemcsak a nők, a családok - igényei 
úgy fogalmazódtak át, hogy biztonsági kérdéssé vált a nők foglalkoztatása. Ez egy 
alapszükségleti szint, tehát szinte mindenkit érint. A biztonsági kérdés közül az anyagi 
biztonság, amit ki kell emelni feltétlenül ezen a területen. Nem biztos, hogy létbiztonságot 
jelent, tehát nem biztos, hogy a mai, holnapi keresetekkel és a családi bevételekkel 
kapcsolatos dolog, hanem a család fenntartásának kockázatát csökkentő tényező 
mindenféleképpen most már 2008 óta ez a kérdés.  

Ezért is hangsúlyoztam ki ezt az egész gondolatkört, mert innen érthető az, hogy 
minden kutatás a család és munka párhuzamos fenntartását hangsúlyozza most már. Ezért 
nagyon fontos azokat a tennivalókat elvégeznünk, amiket nagyon sok európai uniós 
centrumország is az elmúlt 10-15 évben végzett el. Igazából ez konkrétan azt jelenti, hogy 
rugalmasabbá kell tenni a munkaerőpiacokat, rugalmasabbá és családbarátabbá.  

Konkrétan hogy lehet ezt megtenni? Úgy, hogy alternatívákat, választási lehetőségeket 
adunk a hölgyek számára, hogy azokban az átmeneti életszakaszaikban, amikor éppen 
kisgyereket nevelnek, vagy amikor az idősápolás több időt von el tőlük, a láthatatlanmunka-
terhelésük nagyobb - ezek átmeneti időszakok, páréves időszakok -, nem kitaszítjuk a 
munkaerőpiacról őket, inaktívvá tesszük, hanem megpróbáljuk olyan módokon bent tartani 
őket, hogy a foglalkoztathatósági kompetenciáik, a nem formális tudásuk többek között 
megmaradjon. Mint tudjuk, a formális megmarad, mert a bizonyítványok nem avulnak 
semmiféleképpen. 

Magyarországon ahhoz, hogy ne kelljen inaktív státuszba kerülni azoknak a 
hölgyeknek, akiknek ilyen láthatatlanmunka-terhelésük van, mindenféleképpen fontos, ahogy 
az Unió és az OECD is mondja, a gyerekellátási, idősgondozási kapacitásokat növelni, jobb 
hozzáférhetőséget biztosítani, a minőségi igények változásának megfelelő 
hozzáférhetőségeket biztosítani számukra. De fontos feltétlenül az is, hogy olyan modelleket, 
családbarát, rugalmas modelleket tudjunk biztosítani akár szabályozással, akár úgy, mint a 
németeknél - tehát nagyjából az angolok a szabályozás felé voltak, a németek inkább a 
családbarát auditokat támogatták, tehát bármelyik út jó, illetve mi a kettő között is mehetünk, 
mind a kettőt fölhasználva -, tehát olyan modelleket alakítsunk ki, amit a munkaadók azonnal 
fel tudnak használni, nem nekik kell különleges módon létrehozni ezeket, és ezek a modellek 
lehetőséget biztosítanak nagyobb mennyiségben arra, hogy nem heti 40 órás, hanem három-
négynapos elfoglaltságokban, illetve eltérő időbeosztású munkakörökben tudják a hölgyeket 
ebben az egy-két-három évben foglalkoztatni. 

A modellek mellett milyen eszközök vannak még? Feltétlenül fontos tudni azt, hogy a 
női hiányterületek ugyanott vannak, mint a férfi hiányterületek, hisz a nőknek ugyanazokkal a 
problémákkal meg kell küzdeni a foglalkoztatási piacon, mint a férfiaknak. Tehát a fiatalok 
belépése a foglalkoztatásba a lányoknál is nagyon visszaesett, míg az Unióban 3 százalékot 
esett, nálunk 14,5-öt általánosan. Az 55 pluszosok problémái továbbra is élnek ugyanúgy, 
mint ahogy az Unióban. Az aluliskolázottak, az érettségi nélküliek alacsony rátája továbbra is 
nálunk is, tehát a női foglalkoztatásban is fellelhető.  

E három fontos hiányterület mellett meg kell hogy fogalmazzuk azt a hiányterületet 
nálunk Magyarországon konkrétan, amit az Európai Unióban csak egy átfogóbb 
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megfogalmazásban hallunk. Arra mondják az Európai Unióban, hogy a nők hátrányban 
vannak e három területen kívül is. Nálunk hol vannak hátrányban? A 6 évnél kisebb gyereket 
nevelő anyák foglalkoztatási rátája alacsony. Tehát ahol a családban a legfiatalabb gyermek 
nem éri el a 6 éves kort - ez nem a gyes és a gyed időszaka, ez hosszabb ennél -, ott a hölgyek 
foglalkoztatási rátája alacsony, és ez igaz a gyes utáni időszakra is nagyon. 

Viszont vannak nagyon jó értékeink. Mik ezek a jó értékek? Értelemszerűen a 
diplomások 75 százalék körüli rátával bírnak a hölgyeknél is, a 40-50 éves korosztály 
foglalkoztatási rátája magas összesítetten is, illetve egy nagyon fontos dolog, akinek 12 évnél 
idősebb gyermeke van, azon hölgyek foglalkoztatási rátája is magasabb, mint az uniós átlag, 
75 százalék. Ezekre az értékekre alapozva, a többiek felé nyitva feltétlenül tudunk módosítani. 
Fontos módosítani. 

Mivel a munkám legeslegelején már ezt a pozicionálást, a számításokat elvégeztem, a 
hiányterületek és az erősségek meghatározását elvégeztem, utána folyamatosan azzal 
foglalkoztunk a kollegákkal együtt, hogy meghatározzuk azokat az eszközöket, amikkel 
ezeket a beavatkozásokat célzottan el lehet végezni. 

A mi munkánk mellett párhuzamosan a kormány meghirdette a munkahelyvédelmi 
akciótervet. Talán érzik, hogy pontosan a hiányterületekre fókuszált. Tehát egy nagyon jól 
célzott akcióterv ez. Ez azt jelenti, hogy azoknak a hölgyeknek, akik kiestek, a 
visszatérésüket, illetve az újrakezdésüket tudja támogatni mondjuk a kisgyermekes anyákat 
támogató hároméves program, ami összességében 858 ezer forint támogatást jelent a három 
év alatt. Ezzel hozzá lehet járulni ahhoz, hogy arra a három évre, amikor visszajön az anyuka, 
ha rugalmas modellben vagy rugalmas munkakörben kívánjuk foglalkoztatni, és a munkakör 
kialakításának van a munkaadó oldaláról pluszköltsége, akkor ezekhez a pluszköltségekhez 
hozzá lehet járulni mindenféleképpen. 

Fontos tudni azt, hogy a pályakezdés, újrakezdés a két legköltségesebb dolog 
alapvetően, amihez a munkaadók először nyúlnak, ha megszorításokat kell eszközölniük a 
humánköltségvetésükben, magyarul, a pályakezdőket nem fogják akkor majd fogadni vagy az 
újrakezdőket nem fogadják. A munkahelyvédelmi akciótervben a 25 alattiaknak évente 
174 ezer forint járulékkedvezmény fog járni. (Dr. Karakó László megérkezik az ülésre.) 
Ugyanígy igaz az 55 felettiekre is. Ezen kívül, ezen eszközökön kívül ezt tekinthetjük kvázi 
önrésznek alapvetően.  

Ezen eszközökön kívül még pénzügyi eszközöket az Európai Uniótól tudunk a 
fejlesztésekhez allokálni, a jelen időszakban is még indulnak projektek, illetve most van épp 
egy nagyon komoly projekt, egy nagyon komoly TÁMOP elbírálási szakaszban, ami 
sokszorosan túljegyzett most a pályázatok idején. Ennek a projektnek, ennek a pályázatnak a 
tapasztalatait felhasználva biztosan ilyen típusú programokat fogunk még indítani, és most 
zajlik a 2014-20-as tervezés. Ezek a pénzügyi eszközök, amiket használnunk kell. 

Emellett említettem, a szabályozásnál egy kérdés hangzik még el, ott még ezt tovább 
kell egyeztetni, számos szakmai érdemi egyeztetésen kell még ennek keresztülmenni, hogy ez 
a szabályozás jogi szabályozást fog jelenteni vagy az auditációk erősítését, vagy a kettőt 
együtt, és egy nagyon fontos harmadik terület -és akikkel eddig beszéltem, mindenki 
igényelte - a társadalmi és szakmai kommunikáció, nemcsak a modellek kialakítása és a 
modellek elterjesztése alapvetően, hanem egy sokkal szélesebb szakmai kommunikációt kell 
ezeken a területeken indítani. Én ezt a májustól júliusig terjedő időszakban, amennyi erőmből 
futotta, végeztem, több mint kétszáz stakeholderrel egyeztettem. Rengeteg javaslatot kaptam, 
hisz nyitottunk egy lehetőséget, egy ilyen e-mailes postafiókot, hogy mindenki küldje a 
javaslatát. Több száz érkezett be abból is. A munkámat utána augusztusban ezeknek a 
szintetizálásával folytattam, végeztem. Tehát így. 

Az előbb említett akadályokat, gyenge pontokat, veszélyes területeket, illetve 
továbbfejlődési lehetőségeket ezen tevékenységek után határoztuk meg. 
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Szeretettel várom a kérdéseket. 
 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszteri biztos asszony. Képviselőtársaim, kérdések, 
észrevételek? Azt javaslom, alelnök úr, ahogy szoktuk, egy körben. Rendben? (Kara Ákos: 
Köszönöm.) Akkor aszerint haladunk. Köszönöm szépen. Tehát ha kérdés, észrevétel van. 
(Jelentkezések.) Bocsánat, mielőtt szót adnék, jelzem, hogy Polics képviselőtársam helyettesíti 
Nagy Istvánt, és közben Karakó képviselőtársam pedig megérkezett, tehát az akkor tizenhat 
kéz a tizennégy helyett a későbbiekben, akkor tizenhat kézzel megyünk tovább. Köszönöm 
szépen. 

Most, miután már tisztáztuk a bizottsági szavazólétszámot, azt követően Bertha 
Szilviának adom a szót. 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem két területről lenne 

kérdésem. Az első. Azt, hogy a nők mennyire tudnak elhelyezkedni, jelentős mértékben 
befolyásolja az, hogy a gyerekeikkel mit tudnak kezdeni. Ma itt van a legnagyobb probléma, 
azt gondolom, a bölcsődék hiánya, az óvodai férőhelyek, amelyből elvileg országos szinten 
elegendő áll rendelkezésre, csak az eloszlás nem megfelelő területileg, illetve már az 
iskolákban is komoly probléma az, hogy legtöbb helyen 3 óráig tart a gyerekekre a felügyelet, 
ha valahol 4-ig, az már jónak számít, de hát melyik az a munkahely, ahonnan az édesanya 4 
órára otthon van. Tehát azt gondolom, hogy ez a legnagyobb probléma, és itt kezdődik a 
munka és a gyereknevelés összeegyeztethetőségének vagy inkább 
összeegyeztethetetlenségének a gyökere, mert a köztes időt valahogy meg kell oldani, és mi 
lesz a gyerekekkel. 

Az lenne a kérdésem, hogy ezen a területen milyen előmozdulás történt az elmúlt két 
évben, illetve amit azóta sem nagyon tudok megemészteni, ez a fizetés nélküli szabadság 
megvonása a 6-12 év közötti gyermeket nevelő szülőknél. Korábban volt az a lehetőség, hogy 
ha beteg volt a gyermek, és kimerítette a szülő ezt a 14 napot, akkor utána fizetés nélküli 
szabadságra el tudott menni. Ezt megszüntette a kormány. Tehát azóta sem kaptam arra 
választ, hogy mi van akkor, ha valaki kimerítette ezt a 14 napot, és a gyerek beteg, akkor mit 
kezdjen innentől kezdve. Vegye ki a rendes szabadságát, ha kiadják, mert ez sem mindig rajta 
múlik, vagy menjen, és nyomjon egy borítékot az orvosnak, hogy írja ki őt is betegnek, és 
akkor valahogy otthon marad? Tehát milyen megoldást tudnak akkor erre ajánlani?  

Én ezt a két kérdést tenném föl. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés képviselőtársaim részéről? (Jelzésre:) Ertsey 

Katalin, parancsoljon! 
 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Először is szeretném 

megköszönni ezt a jelentést. Én azt gondolom, hogy ez biztos sokaknak új dolgokat is 
tartalmaz és fontos megállapításokat is.  

Az egyik mondata, amivel leginkább egyetértek, az az, hogy ezekben a szakaszokban, 
és ebből azért elég sok van egy nő életében, ne kifelé taszítsuk őket a munkaerőpiacról. Ehhez 
kapcsolódik az első kérdésem. Ön hogy látja azt, hogy a munka törvénykönyve mennyiben 
segíti, hogy ne kifelé taszítsuk, hanem befelé segítsük a nőket a munkaerőpiacra, ezt 
mennyiben segíti, mert Szilvia kérdése is és számos más kérdés - a kirúghatóság, satöbbi - 
nagyon sokakban azt az érzést keltette, hogy mintha ez nem befelé, hanem kifelé tolná ezeket 
a nőket a munkaerőpiacról. Ez az első kérdés. 
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A másik érdekes, csak egy ilyen szakmai apróság. Itt a részmunkaidős munkavállalás 
alacsony voltánál különböző okokat sorolnak föl, és nagyon alacsony az a százalék, amiben a 
gondozást, gyerek- vagy idősgondozást említik Magyarországon. Remélem, ebből senki nem 
azt a következtetést vonja le, hogy ezek a nők nem tartják azt fontosnak, nem tartják azt jó 
ötletnek, hogy részmunkaidővel dolgozzanak. Magyarországon nincs lényegében az 
elismerve, hogy a gondozás feladatai „kifogás” lehetnek arra, hogy ne teljes munkában 
dolgozzon, nem is tud megélni. Tehát ezekből ne vonjon le senki messzemenő 
következtetéseket. Magyarországon továbbra is nagyon erős a részmunkaidő aránya, de azért 
elsősorban, mert nem lehet egyszerűen belőle megélni, tehát még mindig kellene emelni, 
hiszen van ott, például közszférában van lehetőség azért arra, hogy ez jól működjön, de még 
mindig alacsony. 

A következő kérdésem az, hogy ön az egészségügyi, szociális, az IT-szektort, illetve a 
zöldgazdaságot emeli ki mint lehetőséget, de nem mond konkrétumokat. Kíváncsi lennék, 
mert nekünk van erre egy javaslatcsomagunk, és érdekelne, hogy mennyire sikerült 
egybevágó megállapításokat tenni. 

Egyáltalán nem láttam sajnos a jelentésben a családon belüli munkaerő-megosztásról 
bármiféle konkrétumot. Ugyan elhangzik az, hogy a láthatatlan munkát el kellene ismerni, ezt 
elég régen mondjuk, de abban nincs eszköz említve, hogy ezt hogyan lehetne tenni. (Szedlák 
Attila megérkezik az ülésre.) Például az EU-direktíva megvalósulásával kapcsolatosan azt 
gondolom, hogy mindenki egyetérthet abban, hogy a jelenlegi „megoldása” meglehetősen 
sajátos megoldása ennek az EU-direktíva bevezetésének, ami a kötelező szülői 
szabadságmegosztásról szól, az azért némi kritikát érdemelne. Érdekelne a véleménye. 

Végül egy olyan kérdésem lenne, amire tulajdonképpen én már nyáron választ kaptam, 
amikor önt faggattuk hosszasan a munkahelyvédelmi programról, hogy abban önnek mi volt a 
szerepe. Számomra világossá vált azóta - és tényleg azt gondolom, hogy ez szakmailag nem 
lehet egy nagy öröm -, nagyon úgy tűnik nekem, hogy sajnos ezek a döntések nem az ön 
jelentéséből fakadtak. Az, hogy a nőknek két éven keresztüli jelentős járulékcsökkentést, sőt -
elengedést ad, tudom, hogy egy remek dolog, én megszavaztam egyébként, de valahogy nem 
látom azt, hogy hol az összefüggés az ön munkája és aközött, hogy egyszer csak a 
miniszterelnök bejelenti, hogy ez történik. Tehát hol van az a szakmai végigfutása az ön 
javaslatainak, ami egyszerűen egy ilyen remek eredményhez vezetett volna, ha a dolog között 
van összefüggés? 

Még egy utolsó kérdés azzal kapcsolatban, hogy sok minden le van írva a jelentésben, 
de gyakorlatilag semmi konkrétum. Ha nem sorolom föl mindazokat, akik ezt már ezerszer 
leírták, és hasonlókat javasoltak, akkor csak egyetlenegyet szeretnék megkérdezni. 2010 
májusában a népesedési kerekasztal állt elő ajánlásokkal a kormánynak, ahol a konkrétumok 
meg voltak nevezve. Ön áttekintette-e ezt és ezeket a konkrétumokat? Nem a célokat, hogy 
mit kell csinálni, azt mindannyian tudjuk, tudtuk az ön kinevezése előtt is, az ön mandátuma 
az eredeti LMP-javaslatban az volt, hogy ezek után tudjuk, hogy mi van, mit kell csinálni. 
Nagyon remélem - és úgy tudom, hogy önnek meghosszabbították a mandátumát -, hogy erre 
is rá fogunk fordulni, de szeretném megkérdezni, hogy legalább ezt az egy, azt gondolom, 
hogy azért elég fontos helyről érkező ajánlássort megnézte-e, tud-e ehhez valahogyan 
viszonyulni, és miért nincs ebben a jelentésben. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezem, más kérdés, észrevétel 

van-e. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Két szándékot ismerek, Kara alelnök úr és jómagam 
kívánok néhány gondolatot megfogalmazni. Parancsoljon, alelnök úr! 
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KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Vendégeink! Először is szeretném általánosságban mondani, hogy amit 
most említeni fogok, vagy amilyen témákat hozok fel most, nem egészében szeretném az 
egész kérdést feszíteni, hiszen sem az időkeret nem elég, és azt gondolom, hogy a mostani 
alkalomnak sem célja az egyébként, hogy a Fidesz-KDNP teljes körű véleményét elmondjam, 
elmondjuk a kérdéssel kapcsolatban. Szeretnék néhány általánosságot, elvet kiemelni, és aztán 
szeretnék néhány fontos olyan dolgot kiemelni, amit nem bizottsági alelnökként és nem 
Fidesz-KDNP-ként, bár nyilván ilyen értelemben is, de mint helyi térségi országgyűlési 
képviselő tennék. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszteri Biztos Asszony! Először is szeretném 
megköszönni az elkészített anyagot. Azt gondolom, hogy amiért ilyen szinten foglalkozik a 
kormány ezzel a nagyon fontos kérdéskörrel, az elmúlt hetekben azzal a feladattal a miniszteri 
biztos asszony kiválóan birkózott meg, olyan fázisában tartunk a közös munkának, ahova 
szerintem el lehetett és el is kellett jutni.  

Ha szabad, azt Ertsey Katalin képviselőtársamnak mondanám, nem nagyon szoktunk 
bizottsági ülésen ilyen értelemben reagálni, de már hadd feltételezze a képviselő asszony is, 
hogy egy miniszteri biztosnak egy tárcán belül - gondolom - megvan az a konzultációs meg 
szakmai befolyásolási véleménye és joga, ha már egyszer egy miniszter oda kinevezi. Ön 
nyilván nem tudja, képviselő asszony, hogy LMP-n kívül még vannak politikusok, időnként 
fideszesek is, ha szabad némi iróniával megjegyezni, például én is a nyári időszakban 
konzultáltam többször miniszteri biztos asszonnyal, tehát azért vagyunk néhányan, akik 
foglalkozunk ezzel. Ha pozitívan szeretnék fogalmazni, szeretném megnyugtatni az LMP-t 
arról, hogy az LMP-n kívül is a női foglalkoztatást és a női foglalkoztatással kapcsolatos 
kérdéseket sok-sok politikai erő, gondolom, nemcsak kormánypárti, hanem egyébként LMP-n 
kívül ellenzéki is szívügyének tartja. Ezt szerettem volna elmondani, mert kicsit azt 
gondolom, hogy a vélemények közül kilógott a sorból, legalábbis a szándékot tekintve. 

Tehát szeretném azt elmondani, hogy szerintem roppant fontos, hogy a 
munkahelyvédelmi akcióterven belül a kormány szakmai javaslataival, minisztériumi, Fidesz-
KDNP szakmai javaslatokkal, és azt gondolom, hogy a parlamentben nagyon sokan, nagyon 
sok képviselőtársunk építő véleményével, észrevételével, kritikájával olyan törvényjavaslatot 
dolgozott ki, illetve fogadott el a parlament, amivel tényleg azon veszélyeztetett csoportok - 
és ilyen értelemben pozitív diszkrimináció jegyében például a gyesről, gyedről visszatérő nők 
- számára vagy életkoruknál fogva szükséges pozitív diszkriminációban részesítenek bizonyos 
korosztályokat.  

Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos lépést tudtunk tenni, és szerintem 
mindannyian elmondhatjuk azt, hogy ezekben a lépésekben biztosan egy jobb állapotú ország, 
egy jobb örökséggel bíró ország tekintetében még kitűnőbb szakmai javaslatokat tudnánk 
tenni. Azt gondolom, hogy a következő évnek, a január 1-jének nagyon fontos pillanata és 
nagyon sok tapasztalata lesz majd, amivel tudunk továbbmenni. Én azt gondolom, hogy a 
társadalmi várakozás, és ha szabad ezt a fogalmat használni, társadalmi elvárás ilyen 
szempontból kifejezetten nagy ezzel a törvénnyel, törvénytervezettel, illetve az elfogadott 
törvénnyel kapcsolatban. 

A munka törvénykönyve, hogy lépjek egy másik témára. A korábbi időszakban a 
munka törvénykönyvében azt próbáltuk munkaadó és munkáltató számára is rögzíteni, és 
olyan jogszabályt fogadtunk el, amely mind a munkaadó, mind a munkavállaló számára az ő 
tekintetében rugalmasabb és biztonságosabb foglalkoztatást irányzott elő. Ilyen értelemben itt 
sok bizottsági ülésünk volt, ahol szakmai viták, beszélgetések során szerintünk olyan formák 
is születtek a munka törvénykönyvében, amely a női foglalkoztatás rugalmassága tekintetében 
előrelépés. Szeretném, ha ez rögzítésre kerülne. Nyilván ezért is mondtam el a bizottsági 
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ülésen most is ezt, és korábban is elmondtam, nyilván, amikor a munka törvénykönyvével 
foglalkoztunk. 

Szeretném azt kiemelni, hogy roppant fontosnak tartjuk a Fidesz-KDNP-frakció 
részéről, és én magam személyesen is szeretném aláhúzni, hogy a különböző aktív 
foglalkoztatáspolitikai eszközöknek borzasztó nagy szerepe van a női foglalkoztatással is, 
mással kapcsolatban is, de ha szabad, akkor most csak erre fókuszálnék, képzéssel, aztán 
képzés utáni elhelyezkedéssel kapcsolatban célzott munkakörök tekintetében, illetve célzott 
képzések tekintetében.  

Ha szabad mondani, azt megosztanám önökkel győri országgyűlési képviselőként, 
hogy Győr-Moson-Sopron megye ebben a pillanatban a legalacsonyabb regisztrált 
munkanélküliséggel bír. Nyilván ennek több oka van. Az elmúlt hosszú időszakban azt a 
különleges, országtól eltérő helyzetet is bizonyítják a Győr-Moson-Sopron megyei adatok, 
hogy nálunk a női munkanélküliek száma magasabb hosszú ideje, mint a férfi regisztrált 
munkanélkülieké. Nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy konkrét programokat tudjunk 
indítani, előkészíteni. Szeretném jelezni, hogy a héten például a kormány által is támogatott 
Audi-beruházás keretében részben elbocsátott nokiás női munkavállalók számára speciális 
képzést, illetve speciális programot, aztán majd biztos elhelyezkedést tudtunk, tudunk 
biztosítani a Munkaerő-piaci Alap, illetve munkaerő-piaci aktív eszközök, 
foglalkoztatáspolitikai aktív eszközök koncentrálásával.  

Én azt gondolom, hogy ez egy kérdés is lehet a joggal föltett képviselői észrevételekre, 
illetve a miniszteri biztos asszony által elmondottakra, hogy azt gondolom, hogy ez mindenki 
számára fontos, nemcsak kormánypárti, ellenzéki, hanem mindenki számára fontos 
Magyarországon, hogy valóban konkrét intézkedésekkel, helyben, helyi ismerettel bíró és 
adott munkaerő-piaci helyzetre jól reagáló, célzott intézkedésekkel tudjunk, tudjanak majd 
reagálni máshol is. Nagyon bízom benne, hogy nemcsak a járműiparban kellő körültekintéssel 
kidolgozott munkaköri követelmények, körülmények tekintetében, hanem magyar tulajdonú 
kisebb-nagyobb vállalkozások számára is tudunk majd ilyen célzott segítséget nyújtani, akár 
női foglalkoztatás tekintetében is. 

Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Jelzem, hogy Szedlák képviselőtársam is 

közben megérkezett, úgyhogy most már ő is majd személy szerint fog szavazni, amikor 
odakerülünk, nem helyettesítik, de ez nem változtatott a helyzeten, tizenhatan vagyunk 
továbbra is. 

A napirendi ponthoz illesztetten néhány megjegyzésem és néhány kérdésem van.  
A munka törvénykönyvébe nem megyek bele részleteiben, nem boncolgatom. 

Egyetértek Kara alelnök úrral a tekintetben, hogy rugalmasabb lett a helyzet, de abban nem, 
hogy biztonságosabb. Nem fogom elkezdeni boncolgatni; tehetjük, de akkor az egy hosszabb 
lélegzetű eszmecserére ad lehetőséget. Most megkímélve önöket ettől továbblépek, csak 
rögzíteni szerettem volna. 

Bertha Szilvia olyan kérdéseket érintett, amelyeket hosszú évek óta feszegetünk akár a 
Parlament falai között is, mondhatom, politikai nézetektől függetlenül. Ezekben a 
vonatkozásokban szerintem az elmúlt két és fél esztendőben nem történtek előrelépések, de 
szívesen hallgatjuk majd miniszteri biztos asszony álláspontját. 

Azt hiszem, a részmunkaidős foglalkoztatás növekedéséről, annak a fontosságáról 
vagy fontosságát érintően nagy vita nincs közöttünk, csak azt a megjegyzést szeretném 
hozzátenni, hogy ez akkor jó, hogyha közben a nyolcórás foglalkoztatottak száma nem 
csökken. Tehát úgy kell hogy nőjön a részfoglalkoztatásban résztvevők aránya, hogy közben a 
nyolcórás foglalkoztatás mértéke, aránya ne csökkenjen. Ma nem ez zajlik. 
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Az nem eredmény, hogyha a nyolcórásból lesz négy- vagy ötórás, az nem eredmény, 
ha majd a négy- meg hatórásból lesz kétórás; az az eredmény, ha közben megőrizzük a 
nyolcórás foglalkoztatottak létszámát. Ahhoz persze sok mindent kell tenni, amibe most 
megint csak nem mennék bele. 

2014 itt van a nyakunkon. 2014: nem a választásokra gondolok, hanem a következő 
hétéves periódus tekintetében a tervezési folyamatokra. Nem tudom, hogy fideszes 
képviselőtársaim, kormánypárti képviselőtársaim mit látnak ebből. Az ellenzéki oldalról 
nyugodtan mondhatom, semmit, és szerintem ők is hasonlóan. Ha tudnak, cáfoljanak meg, 
meg segítsenek abban, hogy mi is lássuk azt a folyamatot, ami zajlik e tekintetben, ami 
előremutató lenne mondjuk e konkrét kérdéskör kapcsán. 

Miniszteri biztos asszony pedzegette a munkahelyvédelmi akcióterv fontosságát. Nem 
vitatom, de hozzáteszem, hogy sokkal inkább az egymillió új munkahelyről kellene beszélnie, 
hiszen az alapígéretek között nem munkahelyek megvédéséről volt szó, hanem 10 év 
leforgása alatt egymillió új munkahelyről, tudja, az új adózó, adófizető munkahelyek 
kialakításáról. Nem megyek bele mélyebben, csak jelzem, hogy nem arról kell beszélni, hogy 
evidencia vagy az kell hogy legyen, hanem arról, ami ígérvény volt, és ami nem teljesült.  

Három dolog, ami kapcsán mindenképpen szeretném a véleményét hallani. Az egyik 
az, hogy a munkaerő-piaci folyamatok tekintetében a fiatalokat érintően elég tragikus a kép az 
elmúlt két és fél esztendőben. Ha a 15-24 éves korosztályt nézzük, akkor nagyjából 18-19 
százalék között mozog a foglalkoztatási rátájuk, a munkanélküliségi rátájuk meg 29-30 
között. Ez a 15-24 éves korosztály. De ha tágítjuk a kört, vagy ha szűkítjük, akkor is azt lehet 
látni, hogy nem pozitív folyamatok alakulnak e tekintetben.  

Tehát és hogy ha ez a helyzet helytálló - márpedig helytálló, KSH -, akkor azt 
szeretném kérdezni, hogy ez a felület a kormány számára nem bír kellő fontossággal, a 
holnap, a holnapután, a jövő nem bír kellő fontossággal, hogy nem tud két és fél év óta e 
vonatkozásban pozitív előrelépést mutatni, de negatív trendet tud rajzolni. 

A másik kérdésem nagyon egyszerű, valójában az az ön megbízatásának időszakában 
a feladatai között is szerepelt. Ez a bérezés, illetve az előmenetel kérdéskörét érintette. 
Szeretném, ha tudna egzakt, kézzelfogható adatsorokat vagy éppen összegző adatokat 
mondani arra vonatkozóan, hogy milyen pozitív előremozdulások születtek e tekintetben, 
illetve hogy mi a viszonyuk például mondjuk azokhoz az EU-normákhoz illesztetten, amelyek 
a gazdálkodó szervezetek szintjén emelni kívánják a részvételi, előmeneteli lehetőséget. 

Ugyan ma Magyarországon, ha én jól tudom, a gazdálkodó szervezetek legfelső 
szintjén, vezérigazgatói, egyéb szinteken 3-4 százaléka van jelen a hölgyeknek, a 
felügyelőtanácsokban is ilyen 13 százalékos nagyságrend a részvételi arány. Az EU-normák 
ilyen 40 százalékos mértékű előrelépési szükségszerűséget írnak. Kérdezni szeretném öntől, 
hogy mi a viszonya ehhez, hogyan, miképpen gondolkodik, és hogyan kívánja a kormányát 
befolyásolni e tekintetben. 

Az utolsó megjegyzésem pedig az, hogy olvastam az anyag 21-23. oldalán a 
különböző előremenetelek lehetőségeit érintő kérdéseket. Szeretném arra kérni, hogy - nem 
most itt, hanem egyébként - egzakt, egyértelmű kifejtésekre kerüljön sor 
kötelezettségvállalások és sok minden más tekintetében, ami utána visszaigazolható vagy 
éppen cáfolható mondjuk egy év múlva. 

Összességében, azt köszönöm, hogy itt van, és köszönöm azt is, hogy egy anyagot, 
egy előterjesztést készített a bizottság számára, hogy legalább rátekintés jelleggel tudjunk 
foglalkozni a témával, de azt gondolom, a téma önmagában ettől sokkal többet érdemel, 
sokkal több foglalkozást is megkíván. 

Miniszteri biztos asszony, a szót visszaadom önnek, és azt kérem, hogy rövid, korrekt 
visszaigazolásokat próbáljon tenni annak érdekében, hogy a 2. napirendi pontot is megfelelő 
időben el tudjuk kezdeni alelnök úr kérésének megfelelően. Köszönöm szépen. 



 13 

Parancsoljon! A szó az öné. 
 

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária reflexiója 

VARGA ZSOLTNÉ SZALAI PIROSKA MÁRIA miniszteri biztos: Először is nagyon 
szépen köszönöm, hogy ennyi mindent így megkérdeztek tőlem, és ennyi mindenre 
reagálhatok.  

A legutolsó dologra. Nem tudom, hogy ki mennyit látott a munkámból eddig, de én azt 
hiszem, hogy az elmúlt félévben azért egy kicsit többet foglalkoztam ezzel a témával, talán 
feltételezik önök is, mint hogy eljöttem ide. (Gúr Nándor: Persze.) Köszönöm szépen, oké, 
nem akartam itt félreértést, valószínűleg én értettem félre az utolsó mondatot. 

Tehát akkor nézzük. Kara Ákos képviselő úr, alelnök úr egy csomó mindent 
megválaszolt azzal kapcsolatosan, hogy a munka törvénykönyve befelé, nem kifelé szeretné a 
hölgyeket a munkaerőpiacra terelni. A befelé mindenféleképpen igaz, és az is igaz, hogy 
ennek ellenére nemcsak a munka törvénykönyve az egyedüli eszköz, amivel az inaktivitást 
szeretnénk megelőzni, hanem számos olyan eszköz lesz még, meg van még, és összességében 
a munka törvénykönyve is több eszközt is felsorol - tehát jogi eszközök is vannak, de a jogin 
kívül az előbb emlegetett auditáció, mindenféle financiális vagy pénzügyi programok indítása, 
támogatások, saját forrásból és EU-s forrásból is, illetve fejlesztések és járulékkedvezmények 
-, amik összességében kell hogy befolyásolják a munkaerőpiacot. 

A részmunkaidővel kapcsolatos kérdések. Ertsey képviselő asszony említette, hogy 
nagyon kevés Magyarországon azon nők száma, akik azt mondják, hogy azért vállaltak 
részmunkaidőt, mert gyermek és ápolásra szoruló felnőtt van a családban. Talán látják, hogy 
én az anyagomban nemcsak a részmunkaidőt, hanem az inaktivitást is párhuzamba állítottam, 
viszont mindenki inaktív, tehát míg az Európai Unióban fele inaktív, fele részmunkaidős, 
nálunk szinte mindenki inaktív. Ez is mutatja azt, hogy a részmunkaidőt mindenféleképp 
ugyanúgy kell emelni, egyetértek ezzel az előbb elhangzott tétellel, hogy a teljes munkaidős 
foglalkoztatotti létszámot megtartjuk, és pluszban nem kiengedjük inaktívba azokat, akik 
ugyan heti 40 órát nem tudnak bent lenni a munkaerőpiacon, de ennél kevesebbet igen, ennél 
kevesebbet mindenféleképp. 

Ezekhez nem biztos, hogy csak jogszabályokat… Jogszabályokat is kell módosítani, 
valószínű, apróbb módosításokat, például ki kell alakítani… Igen, van egy hosszabb listám. 
Ki kell alakítani az egyenértékes alapon történő hatékonyságszámítást. Van egy hosszabb 
listám, de ennek a listának a konkrét pontjai még egyeztetés alatt vannak a különféle 
szakterületekkel. Szent igaz, nem fért bele a félévbe. Én azt hittem, sokkal több minden bele 
fog férni a félévbe, sokkal több mindent elindítottam áprilisban már a folyamatokban. Rövid 
volt, túl hosszú volt a nyár, vagy mindegy, mi miatt, de rövid volt ez az időszak. Ez még 
zajlik, és ezért is nagyon köszönöm mindenkinek, aki a meghosszabbítás mellett volt, és még 
egy félévet is kaptam, hogy a munkát folytathassam.  

Ezek azok a területek többek között, ami miatt folytatni kellett még a munkát, hogy 
tovább ki tudjam bontani, hogy az Európai Unió által is, illetve minden vizsgálat által is 
meghatározott három nagy foglalkoztatásbővülési potenciállal bíró területeken milyen 
konkrétumokat lehet meglépni, egészségügy, IKT, zöldgazdaság. 

Az egészségügy területén az EMMI és az NGM létrehozott már, illetve én 
létrehoztam, létrehívtam Balog Zoltán miniszter úr támogatásával egy munkacsoportot, ahol 
külön annak az ágazatnak… Nem is az egészségügyről van szó egyébként konkrétan, hanem 
hogy pontosítsam a jegyzőkönyv számára, az egészségügy és a szociális terület, és a szociális 
nagyon hangsúlyos ezen a területen. Odatartoznak a bölcsődék, odatartozik az összes 
idősgondozás és minden egyéb. Tehát e területeken működik egy munkacsoport, és konkrét 
témákat szeretnénk ebből elindítani. 
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Az IKT a következő olyan terület, amit biztos önök is tudnak, hogy szeptemberben az 
Európai Unióban számos konkrétum jelent meg ezen fejlesztések területén. Végig kell azt 
gondolni, hogy hogy tudunk mi csatlakozni ezekhez, és a következő félévben 
mindenféleképpen ezen a területen is valami indítást szeretnénk. 

Az IKT-ról, hogyha mást nem, önök hallhatták, szeptember elején az Unió egy olyan 
számot hozott napvilágra, hogy az Európai Unióban 2020-ig várhatóan 2,5 millió új IKT-s 
munkahely fog megalakulni. Az IKT számunkra azért is nagyon fontos, mert a munkaerő-
piaci rugalmasságot ezeken a területeken jobban lehet biztosítani, nemcsak a konkrét 
munkahelyen végzett munka területén értelemszerűen. Tehát ezen dolgozunk tovább. 

A népesedési kerekasztal ajánlásairól. Talán emlékeznek rá, hogy az új „bébibumm” 
programot a Nemzetgazdasági Minisztérium úgy állította össze, hogy megkapta március 26-
án - 2012-ről beszélek - a Nemzetgazdasági Minisztérium a népesedési kerekasztal ajánlásait, 
és ezeket az ajánlásokat egy vitairatformában tette közzé. Ez az anyag most a konkrét 
tervezéskoordinációnak része, ami ezekben a vitákban megjelent nálunk. 

Igaz, hogy én a foglalkoztatási államtitkárságnak vagyok konkrétan az épületében a 
része, de a többi államtitkársággal is nagyon komoly együttműködésben dolgoztam, a 
tervezéskoordinációs államtitkársággal is, sőt, ahogy az előbb mondtam, a többi 
minisztériummal is, Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Külügyminisztérium, pontosan az 
EU-tervezéssel kapcsolatos területek, tehát Győri Enikőék államtitkárságával volt az elmúlt 
félévben is jó kapcsolatom. Azt gondolom, ezt a munkát folytatjuk a következő időszakban is. 

Önök is biztos tudják, hogy nagyon komoly összegek fognak 2014-20 között 
lehetőségként Magyarországra bejönni, reméljük, hogy nem erősen megvágott mennyiségben, 
a foglalkoztatásra, amit nem lehet másra költeni továbbra sem, mint a foglalkoztatásra.  

Az egymillió új munkahelyhez úgy tudunk valószínűleg eljutni, hogyha ennek azért a 
felét nőkkel fogjuk feltölteni, kialakítani, és pontosan ahhoz, hogy az egymillió új munkahely 
létrejöhessen, feltétlenül fontos az, hogy jól célzottan tudjuk a hiányterületeinket 
megfogalmazni, és jól célzottan tudjunk folyamatokat elindítani. Ezért tartom nagyon 
fontosnak azt, hogy a munkahelyvédelmi akcióterv már egy célzott támogatási rendszer. Azt 
mondjuk, hogy a munkahelyvédelem, tehát a konkrét meglevő munkahelyek megvédése a 
fontos ezzel az akciótervvel, de ha ezt nem tesszük meg, és arra fókuszálunk, hogy kialakítsuk 
az új munkahelyeket, a régiek meg elamortizálódnak, akkor nem fog bővülni ezáltal a 
foglalkoztatás összességében.  

Tehát én mindenféleképp úgy fogom fel a munkahelyvédelmi akciótervet, mint egy 
önrészt, mint egy saját hozzájárulás ahhoz, ami azért mértékegységét tekintve 300-
400 milliárdos összeg, erősen összemérhető azzal, ami majd a fejlesztésekre rendelkezésünkre 
áll hét év alatt, hisz most az előző időszakban is hét év alatt 1000 milliárd állt 
rendelkezésünkre ebben az időszakban. Tehát mintegy saját belső feladat, amit el kell végezni 
ahhoz, hogy utána a fejlesztések tényleg addicionális pluszhelyeket jelentsenek. 

Még egy dolog. Biztos látták önök, hogy a május-júniusi időszakban a női 
foglalkoztatási ráta igenis nőtt. Igaz, hogy időszaki, ebből nem lehet hosszú távú stratégiákat 
kialakítani, de igenis nőtt, és a női ráta 2 százalékot emelkedett az előző év ugyanilyen 
időszakához képest. Tehát mindenféleképp igaz, hogy valami megmozdult ez alatt az időszak 
alatt, amikor az a rengeteg társadalmi egyeztetés zajlott. 

Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. A fiatalokról beszéltünk. A fiatalok 
rátája nem két és fél év alatt csökkent le. Nézzük meg a statisztikákat: 11 év alatt csökkent 
folyamatosan, nagyon nagyot. A női foglalkoztatási ráta 2002-ig emelkedett, nemcsak a 
fiataloknál, hanem mindenhol, és utána elindult stagnálni a női ráta. Ebből sajnos olyan 
átrendeződések születtek, hogy a fiatalok csökkentek. Ami igazán nagyon gyors csökkenést 
jelentett, az a 2008-as válság, egyértelmű. Miért? Azért, mert a munkáltatók, ha 
csökkenteniük kellett a humánerőforrás-költségeiket, akkor először nem vettek fel újat, és 
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most már itt van négy-öt olyan generáció, négy-öt olyan kijött évfolyam, akik közül nagyon 
kevesen tudtak belépni a munkaerőpiacra. Ezért a 25 év alattiak rátája alacsony. 

Ezt nemcsak detektáltuk. Azért itt azon kívül, hogy a munkahelyvédelmi akciótervet 
meghirdette a kormány, konkrétan szeptembertől induló új programok, a mobilitás erősítésére 
szolgáló programok is vannak, illetve a Foglalkoztatási Hivatal is indított csak a fiataloknak 
szóló konkrét programokat. Ezek minden területen, a jobb foglalkoztatási potenciállal bíró 
régiókban is és a hátrányosabb területeken is elérhetők.  

Tehát ne azt gondoljuk, hogy 2010 óta probléma a fiatalok helyzete; 2010 óta 
szembenézünk ezzel, és 2010 előtt nem néztünk szembe ezzel, nem beszéltünk róla, akkor a 
nagy szőnyeg alatti nagy buckában volt bent. 

Bölcsőde, óvoda, bölcsőde-, óvodaellátás kérdése. Folyamatosan fejlesztünk, 
folyamatosan, most is vannak olyan pályázatok, ahol több mint 3000 új bölcsődei férőhelyet 
lehet biztosítani a fejlesztéssel. Az óvodák eloszlásáról tudjuk, hogy gond van, a munkahelyek 
és az iskolában történő gyerekellátás közti összhang biztosítása is továbbra is feladat. Vannak 
erre TÁMOP-pályázatok, most is nyitottan. 

Viszont én mindenféleképpen azt gondolom, hogy az igazi megoldást az fogja adni, 
hogy ha a munkahelyeken azokban az életszituációkban járó nők, ahol nagyon kisgyerek, 6 év 
alatti gyerek van, ha azokban az életszituációkban levő hölgyek és azok is, akik 
idősgondozás… Tehát most nem csak az óvoda, bölcsőde környékén a gyerekekkel kell 
foglalkozni, de ez nemcsak a gyerekekre igaz. Abszolút egyetértek Ertsey Katalin képviselő 
asszonnyal abban, hogy a nők életében többször előfordulnak olyan átmeneti időszakok, 
amikor nehéz az összhangot megalkotni. Most térjünk vissza azért a bölcsőde-óvodára. Tehát 
akinek kisgyereke van, azoknak a munkaköreinek a rugalmasabbá tétele - nemcsak a 
részmunkaidős foglalkoztatás, hanem eleve a munkakörök rugalmasabbá tétele -, akár a 
kombinált távmunka lehetőségének megteremtése mindenféleképpen fogja hozni a megoldást, 
az új munkakörök kialakítása fogja hozni mindenféleképp a megoldást. 

Nem tudom, miről nem beszéltünk. (Bertha Szilvia: Fizetés nélküli szabadság 
problémája.) Igen, illetve a családi napközi. A fizetés nélküli szabadság problémájával 
kapcsolatosan a munka törvénykönyvének mindenféleképpen érdemes együtt kezelni, egy 
egységként vizsgálni a különféle módosításait, és nemcsak a munka törvénykönyvének a 
módosításait, én azt gondolom, hanem mindenféleképp továbbra is igaz az, hogy a családbarát 
modellek kialakítása kapcsán kell erre feltétlenül visszatérni. Ha most az új munka 
törvénykönyve kapcsán ebben a féléves időszakban esetleg vannak az átállás miatt olyan 
problémák, amik most merülnek fel, én azt gondolom, hogy a következő időszakra feltétlenül 
fontos az új modellek kialakításakor ezekre jobban odafigyelni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Bertha Szilvia jelentkezik.) Úgy látom, Szilvia még 

jelentkezik. Igen, több kérdésre én se kaptam választ, nem is azért kérdeztem, mert 
reménykedtem benne, hogy majd választ kapok, előmenetel, bérezés, egyebek tekintetében, 
bár azt mondják, az ember a remény tekintetében úgy vélekedik, hogy az hal meg utoljára, 
úgyhogy még mindig bízom. 

Szilvia, parancsoljon! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Igen, akkor itt úgy látom, hogy a 

betegség, táppénz, fizetés nélküli szabadság tekintetében valójában most még nincs 
megoldása a kormánynak. Vegyük úgy, hogy akkor reménykedünk benne, hogy azért tisztázni 
fogják ezt a helyzetet, mert ez most elég sokaknak komoly probléma. 

Csak egy megjegyzés lenne, óvoda, bölcsőde. Azért itt az iskolás gyerekekkel is van 
ám gond. Nyilván, akik itt ülnek, és van általános iskolás gyerekük, azok pontosan tudják, 
hogy azért 3 órától mondjuk, amíg a szülő hazaér, megoldani azt, hogy az a gyerek mit 
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csináljon, mondjuk egy 8 éves gyerek esetében, nem egy egyszerű kihívás, különösen most, 
hogy a nagymamák ideális esetben még dolgoznak, vagy mondjuk az ország másik felében 
lakik, tehát nem nagyon lehet rájuk számítani. Úgy vélem, pont ez az a kor, amikor a 
legveszélyesebb az, hogy ő délután cselleng, hogy mit csinál a 4 órai sötét után, és milyen 
kontroll van fölötte. Régen ez úgy működött, hogy azért 5 óráig volt napközi, ez azért egy 
jelentős segítség volt akkor a szülők számára. Ez az, ami most már nincs meg. Valójában 
azért a munkavállalásban ez egy nagyon komoly hátráltató tényező lehet, illetve a jövő 
generációjának nevelése során egy sok éven keresztüli rizikófaktor, hiszen ebben az 
életkorban már igenis el tudnak csúszni a gyerekek. Én erre felhívnám a kormány figyelmét, 
hogy azért itt van egy olyan nevelési szempont is, ami nemcsak effektíve gyerekmegőrzés, 
hanem a kontroll biztosításának a lehetősége, amihez igenis a szülők segítséget várnak a 
kormányzattól az oktatási rendszer megszervezésén belül. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A megjegyzést a bizottság tagjai tudomásul vették, nem 

kell rá válaszolni. 
Miniszteri biztos asszonynak azt kívánom, hogy az elkövetkezendő félév nagyobb 

eredményeket hozzon, mint az elmúlt fél esztendő, és magunknak meg azt javaslom, hogy az 
elkövetkezendő félév eltelte után majd újra tekintsünk rá a dologra, mert fontosnak tartjuk a 
témát. Alelnök úr?  

 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Nyilván azokkal a megjegyzésekkel, 

amikkel minősítette elnök úr, azt figyelmen kívül hagyjuk a részünkről, és a menetrendre 
pedig, tisztelettel és szeretettel fontosnak tartjuk a miniszteri biztos asszony munkáját, és a 
következő periódus végén ismét összegzünk. Jó munkát kívánunk! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ezekkel a gondolatokkal ezt a napirendi pontot 

zárom. Miniszteri biztos asszony, szép napot, jó munkát az elkövetkezendő időszakra. 
Helyettes államtitkár úr, képviselő hölgyek, ha nem kíváncsiak már a további napirendi 
pontjaink tárgyalására, akkor szép napot mindenkinek, aki elhagyja a termet (Spaller Endre 
távozik az ülésről.), a bizottság tagjai részéről is más elfoglaltság okán. Spaller 
képviselőtársam, szervusz, a legjobbakat. 

Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral 
kapcsolatos törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/8289. szám) (Az 
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtott módosító javaslat 
megvitatása) 

Folytatjuk a bizottsági munkánkat. 2. napirendi pontunkra fogunk áttérni. A 2. 
napirendi pontunk az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral 
kapcsolatos törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat, ez a T/8289. szám alatt szerepel. 
Köszöntöm dr. Répássy Róbert államtitkár urat, Vitvindics Mária kísérte el őt tanácsadóként. 
Köszönöm szépen, hogy itt vannak.  

Azt javaslom, hogy kezdjük el az érdemi munkát. Ha minden igaz, akkor 
képviselőtársaim előtt ott fekszik az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság 
módosító javaslata, ez október 2-ai dátummal van felütve. Kiegészítő ajánlástervezet nincs, 
ezért a módosítót vesszük alapul, és erről fogunk szavazni. Három pontról kell szavaznunk. 
Kezdjük el a munkát, azt javaslom, képviselőtársaim. Köszönöm szépen az egyetértést. 

Az 1. pont. Kérdezem a kormány álláspontját. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Elnök úr, a kormány nem támogatja a módosító javaslatokat. Megítélésem szerint itt bizonyos 
fokú összefüggések vannak a módosító javaslatoknál. Ha megengedi, akkor együtt fejteném ki 
az álláspontomat. 

 
ELNÖK: Jó, praktikusnak is tartom. Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! A módosító indítvány arra irányul, az Országos Bírósági Hivatal elnökének 
kezdeményezése alapján nyújtotta be az alkotmányügyi bizottság, hogy átalány-kártérítést 
kapjanak azok a bírák, akiket jogellenesen mentettek fel. Megítélésünk szerint, mármint a 
kormány álláspontját azzal szeretném indokolni, hogy a 62-70 év közötti bíráknak, akiket a 
jogellenes felmentés érint, az egyedi jogállásuk vagy egyedi igényeik eléggé eltérőek, ezért 
nem alkalmazható átalány-kártérítés, hiszen mondjuk akit 62 évesen mentettek föl, és még 8 
éve lett volna például a 70. életévig, az esetben egy hathavi kártérítés nem tűnik kielégítőnek, 
aki meg már időközben esetleg be is töltötte a 70-et, ott meg túlzás lenne az átalány-kártérítés. 
Tehát bár a javaslat egyértelműen arra irányul, hogy anyagi kárpótlást kapjanak a jogellenesen 
felmentett bírák, és ezzel az anyagi kárpótlással nincs is semmi probléma, de a megoldást nem 
támogatja a kormány. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ezek után visszatérhetünk, ugye, államtitkár úr, a 

három pont tárgyalására. Az 1. pontnál tartunk, de összefüggés jelleggel meghallgattuk 
államtitkár úrnak mind a három pontot érintő javaslatát. Tehát az 1. pont tekintetében a 
kormány álláspontja nemleges. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nemleges, elnök úr. Még annyit hadd mondjak, hogy tulajdonképpen ez a szabály tartalmilag 
most is létezik. Tehát nyilván ez a szabály arról szól, hogy akit jogellenesen mentettek föl, az 
kártérítésre jogosult a munkáltató részéről. Ez a szabály most is létezik, tehát nehogy 
félreértsék, nem arról van szó, hogy most kerülne a törvénybe ez a szabály, hanem ez egy 
pontosító szabály, amennyiben úgy szól most jelenleg, hogy a felmentett bírót a tisztségébe 
vissza kell helyezni, ezt pontosítja úgy ez a szabály, hogy a bírót e tisztségébe vissza kell 
helyezni. Tehát ez nem a dolog érdemét érinti, mert az érdeme az, hogy kártérítési felelőssége 
van a munkáltatónak, ez most is így van. 

 
ELNÖK: Igen, köszönöm szépen. Tehát ez nyilván tartalmi különbséget jelent, én azt 

gondolom, igen, de hát a bizottság tagjai eldöntik a szavazatukkal. Tehát a kormány 
álláspontja nemleges. Kérdezem, kik támogatják az 1. pontban való előterjesztést. (Szavazás.) 
Azt látom, hogy négyen. Kik azok, akik nem támogatják? (Szavazás.) 12. Köszönöm szépen. 

2. pont. Kormány álláspontja? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Itt a jogellenes megállapítással kapcsolatos dolgok kerülnek elő újra. A 

kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja a 2. pontban lévőt? (Nincs jelzés.) Nem látok 
ilyet. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyet látok, 12. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 
tartózkodással. 

A 3. pont? Kérdezem államtitkár urat a kormány álláspontjáról. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Nem támogatjuk, elnök úr. 

 
ELNÖK: Ki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. 

Tartózkodás? (Szavazás.) 4. Köszönöm szépen.  
Ezzel ezt a napirendi pontot zártuk. Önöknek szép napot kívánok, a bíráknak meg azt, 

hogy megfelelő módon jussanak hozzá azokhoz az anyagi javakhoz meg ahhoz a döntéshez, 
ami tisztességgel helyre teszi ezt a kérdést. Köszönöm szépen. 

Egyebek 

A 3. napirendi pontunkra térünk át. A 3. napirendi pontunk az Egyebek. Nekem egy 
bejelentenivalóm van, az pedig az, hogy jövő héten hétfőn 9.30-kor megpróbáljuk úgy 
alakítani a dolgokat, hogy közben ne okozzunk egyéb terhelést a bizottság tagjainak. 

Más egyéb? (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönjük szépen. Szép napot! Szervusztok! 
Viszlát!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 38 perc) 

 

Gúr Nándor  
 a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika  


