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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 37 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
mindenkinek, üdvözlöm a jelenlévőket. 

Határozatképesek vagyunk, Bertha Szilvia is megérkezett. Kérdezem is egyben őt, 
hogy ő fogja helyettesíteni Egyed Zsoltot. Igen. Köszönöm szépen. Kara Ákos Varga József 
alelnök urat, Czira Szabolcs Karakó Lászlót, Polics József helyettesíti Nagy Istvánt, én 
helyettesítem Nemény Andrást, Szedlák Attilát Kovács Ernő és Spaller Endrét pedig Kontur 
Pál képviselőtársunk, és Szél Bernadett is megérkezett. 18 kezünk van. Teljes létszámmal 
fogunk dolgozni.  

A meghívóban megküldöttek alapján négy napirendi pontot tárgyalunk. Kérdezem, 
van-e bárkinek kiegészítenivalója. (Nincs jelentkező.) Nincs. Aki egyetért a napirendi 
javaslattal, kérem, jelezze. (Szavazás.) Egyhangú igen. Köszönöm szépen.  

Tárgyalási időkeretre teszek javaslatot, de előtte megadom a szót Kara Ákos alelnök 
úrnak. 

 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt javaslom, hogy a 

napirendi javaslat 3. pontjában szereplő egyéni képviselői indítványt vegyük le a napirendről. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azért nem tettem még meg a javaslatomat, mert Bertha 

Szilviát meg akartam várni, de visszaigazolta, hogy rendben van a dolog, hiszen egy további 
munka folyik még a dolog kapcsán az én ismereteim szerint. Ilyen értelemben a javaslatot 
felteszem szavazásra, és ezzel módosítjuk a tárgyalandó napirendi pontokat. A 3. napirendi 
pontnak a levételét javasolta alelnök úr. Az előterjesztő ezzel egyetértett. Ilyen értelemben én 
is azt javaslom, hogy módosítsuk az előbbi álláspontokat. Kérdezem a bizottságot, 
egyetértenek-e ezzel. Ha igen, akkor jelezzék. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú, tehát 
nem négy, hanem három napirendi pont tárgyalására fogunk sort keríteni. Köszönöm szépen, 
alelnök úr. 

A tárgyalási időkeret tekintetében azt javasoljuk alelnök úrral közösen, hogy 
maximum egy órában tárgyaljuk a megtárgyalandó napirendi pontokat. Ez gyakorlatilag 
kezelhető is, hiszen egy általános vitára való alkalmasság és gyakorlatilag az egyebek lesznek 
még az elsőn kívül. Ilyen értelemben, hogyha ez elfogadható, akkor elkezdhetjük a munkát.  

Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-4162/2012. számú ügyben (A 
közfoglalkoztatással kapcsolatos panaszokról szóló jelentés) Előadó: prof. dr. Szabó 
Máté alapvető jogok biztosa 

Köszöntöm az előadót, prof. dr. Szabó Máté alapvető jogok biztosát és kollégáit is, 
munkatársait is, dr. Garamvári Miklós főtitkár-helyettest, dr. Zemlényi Adriennt, dr. Nagy 
Zinger Ágnest és dr. Láposi Attilát, valamint Bernáth Györgyöt, a sajtóosztály vezetőjét. 
Kérem professzor urat, bár mindenki olvasta hitem szerint a jelentést, mindettől függetlenül 
egy rövid kiegészítést legyen szíves tenni, ha ön is szükségesnek látja. Köszönöm szépen.  

Prof. dr. Szabó Máté szóbeli kiegészítése 

PROF. DR. SZABÓ MÁTÉ alapvető jogok biztosa: Köszönöm szépen. Nyilván nem 
egy hosszas prezentációról van szó, hiszen az időkeretnek megfelelően kell ezt kitölteni. 
Tehát valóban panaszra indult vizsgálatokról van szó. Helyiről, tehát, akik itt vannak, ők oda 
kiszálltak, ott voltak, tehát ez a mi szempontunkból kivételes, mert a legtöbbször papírból 
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dolgozunk, de ezúttal személyes kiszállások voltak, dr. Zemlényi Adrienn vezette ezeket. A 
kis térképekből láthatják, hogy nem nagyvárosi, hanem kistelepülési, kisvárosi környékek 
ezek, és nem is talán a válsággal leginkább sújtott észak-keleti régió, hanem, ahol panaszok 
voltak – és ez egy általános összefüggés -, az emberek ott panaszkodnak a legtöbbször, ahol 
magasabb a műveltségi szint, információ-hozzáférés van jelen. Tehát nem a 
legkirekesztettebb területekről jött a legtöbb panasz, és ezt nagyon sok más területen is 
megállapítottam.  

Vitatkoztunk arról, hogy nem kellene-e nekünk kvázi kiegészítőleg akkor a 
nagyvárosokban meg az észak-keleti régióba is kiszállni, de az volt az ötlet, hogy 
ombudsmanként odamegyek, ahol panaszkodnak, és azokat a panaszokat vizsgáljuk ki végül, 
amiket találunk. Amit találtunk, azok nyilvánvalóan nem a program egészét tudják minősíteni 
vagy kritizálni, hanem ez egy részkép, tehát annak a négy település körülbelül ötven 
panaszának a kivizsgálása alapján készült. Megállapítottuk azt, hogy probléma van mind a 
program hatékonyságát illetően, tehát kvázi infrastrukturális racionalitási szempontokból is 
gondok vannak, és a jogbiztonság és garanciák szempontjából is gondok vannak, amelyek 
inkább esnek a mi területünkre. Anélkül, hogy minderről beszélnék, hiszen a füzet ezeket 
szépen összeszedi, a legnagyobb gond talán az, hogy a képzési program lemaradt, hogy úgy 
mondjam, ennek különböző bürokratikus okai vannak, de az lett volna a cél, hogy ez a 
munkáltatás egy gazdagodásképesség és tanulási gazdagodást hozzon. Azt hallottuk, meg 
tudjuk, hogy majd lesz, de jó lett volna, hogyha ez kombináltan jelenik meg.  

A tájékoztatás - durván 1600 önkormányzatról van szó - feléjük nem megfelelő, tehát 
ezt még a kevés esetszám alapján is meg lehet állapítani. Tehát ezeket a bonyolult 
jogintézményeket, amelyek a programok körül vannak, nem mindegyik önkormányzat képes 
és tudja a rendelkezésre bocsátott információk alapján használni. Ezzel sok esetben 
joghátrányt okoznak az állampolgároknak. Tehát kérdés, hogy kinél van a „feketepéter”, a 
központnál, aki nem tájékoztat megfelelően, vagy annál a központnál, aki nem tájékozódik 
megfelelően vagy nem képes arra, hogy ezt feldolgozza, tehát mi ezt nem tudjuk eldönteni. 
Mindenesetre nagy közpénzről van szó, tehát érdemes lenne ezeket a programokat úgy 
kialakítani, hogy megfelelő tájékoztatás legyen. Persze vannak lépések, de meg lehet 
állapítani a hiányosságot ebben a vonatkozásban. 

ABC-s hiányosságok: nincs megfelelő munkaeszköz példának okáért a 
foglalkoztatottaknak a kezébe adva, és ez ihlette meg a majdani projektfüzetünk címlapját, 
amit körbe is adok önöknek, kis vidulás reményében. Tehát eszközök hiánya, a 
munkafelszerelés, munkaruha hiánya, munkavédelmi előírások betartásának, betartatásának 
hiánya, hát ennek bizony csak a torka véres, hogy úgy mondjam. Tehát lehet nyilván az 1600 
helyről pozitív példákat is hozni, és nem tagadjuk, hogy biztos, hogy ilyenek vannak, de 
minket a panaszokkal oda hívtak, ahol gond van, és mi azokat nézzük.  

A színtéren egy nagy kapitális probléma a hetibérfizetés és annak az elmaradása, 
kalkulációja, levonások, amelyek ugye nettó vesztessé teszik a segélyhez képest a 
közfoglalkoztatottat. A szabadságszámítás gondja, nos ezeket lehetne sorolni, és akkor azt 
mondhatjuk, hogy mint hasonló programoknál azt a veszélyt láthatjuk, hogy kialakul egyfajta, 
úgymond tompított garanciákkal rendelkező munkáltatás, amely ugye jogbizonytalanságot 
okoz, nem követi az alkotmányosan és törvényben előírt standardokat. Másrészt 
visszaélésekre adhat alkalmat. Most nekünk nem a visszaélések kivizsgálása a feladatunk, 
azzal más szervek foglalkoznak a Magyar Köztársaságban, de lehet hallani meg olvasni, hogy 
elbocsátanak embereket, majd visszafoglalkoztatják a program révén, esetleg magáncélra 
használják a közmunkást. Ezeknek a kivizsgálása nem a mi feladatunk, de valahogy ez a 
kiszolgáltatott helyzet lehetőséget biztosíthat ilyen helyi visszaélésekre, de az ellenőrzést 
ebben a vonatkozásban érdemes lenne fokozni.  
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Tehát egy nagy problémakomplexum az együttműködési készség kritériumai, hogy 
tiszta udvar, rendes ház, hogyan ellenőrizzük, ki marad ki ennek alapján, szóval ez mind 
adatvédelmi, mind emberi méltóság szempontjából elgondolkodtató. Megint a kiszolgáltatott 
helyzetet támaszthatja alá, másrészt pedig a kiesés a programokból amiatt, hogy korábban 
nem volt meg a megfelelő munkaviszony, tehát a kimaradás az ellátásból szintén egy nagy 
probléma. Nem tudnak bizonyos önkormányzatok háztartási munkát, közérdekű munkát 
elszámolni, és itt bizony emberek kimaradnak ebből, az egyébként számukra fontos 
szolgáltatásból. Tehát röviden a füzet sokkal hosszabb, meg a végleges jelentés is hosszabb 
lesz, de azt mondhatnánk, hogy a közmunkaprogram persze egy nagy terület, mi egy kis 
szeletet látunk. Ebben a kis szeletben voltak olyan problémák, amit ezek szerint a bizottság 
érdemesnek tart a megvitatásra, és mi is úgy gondoljuk a hozzánk érkezett visszajelzések 
alapján mind az önkormányzatoktól, civil szervezetektől, hogy van itt bőven probléma, 
amivel foglalkozni kell és érdemes. Az önkormányzatoknak összességében ez nem teljesen 
illik bele a szerepvállalásába, vagy némelyikének a szerepvállalásába nem illik bele, 
mondanám ezt én így. Tehát egyenetlenül tudnak bekapcsolódni ebbe a programba. Erre rá 
kellene segíteni, és egész más problémák vannak a nagyobb településeken. Mi ezzel nem 
foglalkoztunk, talán ott valamivel jobb a helyzet. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm szépen azt is, hogy koncentráltan a 

leglényegesebb csomópontokra tért ki. Köszöntöm közben a Belügyminisztérium részéről is 
helyettes államtitkár urat és kollégáját, dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkár urat Lőrincz 
Leó főosztályvezető úr kísérte el. Nem tudom, hogy kívánnak-e még esetleg a képviselők előtt 
szólni, kiegészítést tenni. Igen, akkor megadom a szót, parancsoljon! 

 
DR. HOFFMANN IMRE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt Professzor Úr! A jelentés közfoglalkoztatásból indul ki, 
de nagyobb része az álláskeresők szociális biztonságára vonatkozóan tesz megállapítást és 
intézkedési javaslatokat.  

Ha az oktatásról, képzésről beszélünk, akkor én jeleztem már, hogy mi időben 
hozzákezdtünk a képzési láb felállításához is, és a TÁMOP 2.1.6 „újra tanulok” központi 
program keretében a közfoglalkoztatottak képzését elindítottuk. A TÁMOP igénybevétele 
hosszabb időt vett igénybe, ehhez a tansegédletet, a képzési programot, a mezőgazdasági 
képzésre, állattartásra, tartósításra vonatkozóan elkészítettük, és a tansegédlet is rendelkezésre 
áll augusztus óta és a programok valóban lassan, de elindultak. A munkafeltételekkel 
kapcsolatban jelezném, hogy a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatoknál is a források 
biztosítva állnak. Tehát gondoskodtunk védőitalról, védőoltásról, munkaeszközökről, 
közbeszerzési eljárások keretében kellett ezt megtenni, hiszen az első évben a közbeszerzési 
eljárás lassúsága miatt rögtön nem sikerült védőeszközöket rendelkezésre bocsátani, de ez 
már zökkenőmentesen zajlik. 1500 településen van kistérségi Start-mintaprogram. Professzor 
úrék öt vagy hat településen végeztek vizsgálatot, úgy gondolom, hogy ez egy szűk 
mintavétel, és mi az 1500 települést naponta monitorozzuk, hogy milyen feladatokat hajtanak 
végre. 

Kritika ért bennünket, hogy védőoltással nem rendelkeznek, illetve nem kaphatják 
meg, erre mi forrást biztosítunk, aki elutasította, annak gyógyszert vagy 
gyógyszerkészítményt bocsátottuk a rendelkezésére. 

A 30 nap. Arra kell, ugye, törekedni, hogy a közfoglalkoztatás keretében szükséges a 
30 napot megszerezni. Hát nem teljesen, mert azért más tevékenységi körben is meg lehet ezt 
szerezni. Egyik eleme a közfoglalkoztatási jogviszony, itt lehet megszerezni a 30 napos 
időtartam egyik részét, vagy a többiekkel együtt összeadható.  
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A visszafoglalkoztatás. A közfoglalkoztatási hatósági szerződés alapvetően tiltja a 
közfoglalkoztatás megkezdése előtt a három hónapos időszakban a leépítéssel érintett, azonos 
munkakörben történő foglalkoztatást. Itt is, amikor ilyen jelzéseket kaptunk, azt azonnal a 
Nemzeti Munkaügyi Hivatalon, illetve a munkaügyi központok és kirendeltségekkel 
leellenőrizzük, és ott eljárást kezdeményezünk.  

A munkabérből történő levonásokkal kapcsolatban itt is azt szeretném csak kiemelni, 
hogy jogszabály, végrehajtható határozat vagy munkavállalói hozzájárulás alapján van helye 
itt különböző levonásoknak, tehát ért bennünket olyan kritika is, hogy jogszerűtlen levonások 
történnek. Ilyet nem lehet tenni, és alapvetően a jogszabályok ezt nem is teszik lehetővé. 

Röviden ennyit szerettem volna kiegészíteni. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztató jellegű napirendről van szó. Kérdések, 

észrevételek tekintetében egy körben fussunk, ha javasolhatom. (Nincs ellenvetés.)  

Kérdések, észrevételek 

Egy bevezető gondolatot szeretnék előtte mondani, és rögtön adom a szót tovább. A 
bevezető gondolom arról szól, hogy nem ma – mármint idézőjelben -, hanem még jó egy 
évvel ezelőtt jeleztük a bizottsági ülés keretei között többen, hogy a szociális ellátásból 
rengetegen ki fognak szorulni egyszerűen abból kifolyólag, hogy 2011-ben nem tudják 
megszerezni azt a 30 napos ominózus időtartamot, kereső tevékenységet nem tudnak igazolni, 
és e tekintetben kértük, hogy a szükséges intézkedéseket azok a minisztériumok tegyék meg, 
akiknek ezt meg kell tenniük a saját hálózati rendszerükön keresztül. E tekintetben 
megítélésünk szerint, és azt hiszem, nyugodtan mondhatom, többünknek megítélése szerint a 
történet csorbát szenvedett, a tények támasztják mindezt alá. Ilyen értelemben azt tudom 
mondani, hogy helyettes államtitkár úr, amikor előregondolkodva mondja, hogy a jövőt 
érintve milyen lépéseket tesznek, akkor legalább azokban az esetekben, amikor már itt a 
bizottsági ülés keretei között is megfogalmazódnak ezek a figyelmeztető jellegű kérések, 
akkor azt is komolyan kellene venni. Köszönöm szépen. Parancsoljon, Bertha Szilvia! 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Nekem az lenne a kérdésem Szabó 

Máté biztos úrhoz, hogy ez ügyben ilyenkor a kormánynak van-e valami lépési kényszere 
vagy valami kötelezettsége. Ugyanis ezek, amiket feltárt a biztos úr a jelentésében, ezek 
egyébként elég alapvető problémák, és mindenhol jelen vannak valamilyen formában. Amiről 
szól, csak nem mindenhol ez a megkülönböztetés alapja, tehát nagyon sok olyat tudunk, ahol 
helyi, kis politikai érdekek mentén történnek a kirekesztések vagy egyszerűen csak emberi 
antipátia alapján. Ugyanakkor már olyan jelzések is jöttek vissza, hogy nagyon sokan akár 
ingyen is elmennének közhasznú munkára, hogy meglegyen a 30 nap munkaviszonyuk, és 
ezáltal legalább valamire jogosulttá válnának, de nagyon sok helyen ezt az önkormányzatok 
sem biztosítják. Még, aki esetleg tud erről, az is falakba ütközik, de nagyon sok helyen nem is 
tudják, hogy ilyen lehetőség is van, hogy nem keresettel kell rendelkezni, hanem munkát kell 
végezni 30 napon keresztül, és még ezt sem biztosítják. 

Tehát erre akkor helyettes államtitkár úrnak is felhívnám a figyelmét, hogy erről az 
embereket tájékoztatni kell mindenképp, és az önkormányzatokat is, hogy ilyen lehetőség 
rendelkezésre áll. 

Most jelen pillanatban ezt tartják a legégetőbbnek. 
Illetve a közmunkával kapcsolatban nagyon sokan nincsenek tisztában az emberek 

azzal, hogy miért vonják le a bérükből, amit levonnak. Megkapják a papírt, és valójában 
kevesebb pénzt kapnak a kezükbe, mint amennyi a papíron is van, és nincs mindig 
megmagyarázva, és hogy ezekkel a problémákkal mit lehet kezdeni. Mert én számos esetben 
próbáltam hatóságot kiküldeni, de nagyon visszaesett az emberállomány, tehát nagyon 
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sokszor nem tudják vagy sok hónappal később tudják a vizsgálatokat lefolytatni. Ezeknek az 
embereknek meg nyilván most is, minden héten enniük kell. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Czira Szabolcs képviselőtársam! 
 
DR. CZIRA SZABOLCS (Fidesz): Köszönöm szépen. Azért szólalok föl, mert mintha 

Bertha Szilviával nem egy országban élnénk. Én nem ezt tapasztalom, amit elmond, hogy 
politikai alapon történik a közfoglalkoztatás. Tehát én ezt azért visszautasítanám. Vagy én 
más területről jövők. Én Nagykőrösön élek és a jászkarajenői helyzetet is ismerem. 
Nagykőrösön is végeztek vizsgálatot, és az ombudsmani jelentés erről ugyan nem szól, de 
bennünket is a megállapítások valóban zavarnak, hogy a heti kifizetés eléggé nehézkes, 
eléggé nehezen követhető. Tehát a hivatalra is óriási feladat nehezedik, nem beszélve a 
polgármesterről, mert rengetegszer alá kell írni ezeket a rubrikákat, tehát egy ekkora 
településen egy fél délelőtt, mire az ember ezeket le tudja igazolni hétről hétre. Tehát én nem 
magamat sajnálom, hanem a hivatali dolgozóknak rengeteg energiáját leköti ez. Ez igazából 
visszautasítandó, hogy nem tudják az emberek, hogy mit miért vonnak le. Világosan 
elmondják a hivatalban dolgozók, és akik a közmunkát levezénylik. 

Egy viszonyszámot szeretnék kérni a professzor úrtól. Itt arról beszélünk, hogy ötven 
bejelentés érkezett, és összességében ez hány embert, közfoglalkoztatottat érint. Mert ha 
ötszázat, akkor ez tíz százalék lenne, ha ötezret, akkor már csak egy százalék lenne. Tehát 
végül is mindenütt lehet probléma, minden területen fordulhat elő probléma, de az 
visszajelzés, hogy jól halad-e a közfoglalkoztatás, hogy kevesen jeleznek vissza, vagy nagyon 
nagy szám ez az ötvenes bejelentés. 

A másik, inkább a közfoglalkoztatással kapcsolatban, az nem igaz, hogyha az 
önkormányzatnál jelentkeznek, hogy az önkormányzat nem keresi meg a módját annak, hogy 
megpróbálja a saját területén valamilyen módon foglalkoztatni ezeket az embereket. De ha 
nem is tudja foglalkoztatni, akkor felvilágosítja őket, hogy karitatív tevékenységet is 
végezhetnek. Tehát ez nem mindig pénzzel járó tevékenységet jelent. Akár az egyházaknál, 
civil szervezeteknél vállalhatnak olyan munkát, amivel igazolhatják a 30 napos 
tevékenységet, és így nem stimmel az, amit az elnök úr mondott, hogy a szociális rendszerből 
kiesnek. Akik akarják, hogy 30 napot elvégezhessenek, pláne vidéken, ahol mezőgazdasági 
tevékenységben is vállalhatnak munkát, ez a 30 nap könnyen teljesíthető. Sok esetben az 
szokott lenni a probléma, már az egészségügyi vizsgálatnál kiszűrődnek. Tehát rögtön 
alkalmatlanok a feladat ellátására, de én el tudom mondani, alföldi településről jövök, tehát 
nem bányában kell dolgozni, nem nehéz munkát kell végezni. Olyan munkát kell végezni, 
amit általában szakképzettség nélkül az emberek el tudnak végezni, és maga az önkormányzat 
is keresi, hogyha valakinél valamilyen egészségügyi probléma van, az valóban könnyített 
munkát kapjon. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó helyen van az önkormányzatoknál, az 
önkormányzatok ezt bevállalják még akkor is, hogyha ez elég sok feladattal jár.  

Nem ehhez a dologhoz tartozik, de az alkalmat megragadom, hogy itt van a professzor 
úr, az ombudsmani hivatalnál történt-e változás az eljárási rendszerben. Mert korábban úgy 
volt, hogyha valaki panasszal fordult az ombudsmani hivatalhoz, mondjuk önkormányzat 
volt, akivel szemben eljárást kezdeményezett vagy vélelmezett, hogy az önkormányzat nem 
jár el vele szemben jogszerűen, akkor az ombudsmani hivatal a másik félnél is érdeklődött és 
utána rendelkezett. Most ez megváltozott, a panaszos az ombudsmani hivatalhoz fordul, és az 
ombudsman rögtön rendelkezik. Ez a mi városunkban is így történt, korábban mi is el tudtuk 
mondani, ki tudtuk fejteni a véleményünket. Ez, úgy látszik, hogy valamilyen rend szerint 
felborult, és így a panaszbejelentő után azonnal rendelkezett az önkormányzat felé. Szerintem 
az előző rendszer jobb volt, amikor mindkét fél meghallgatásra került. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Adom a szót, csak egy visszaigazolást kell tennem: 2011 
novembere, ha jól emlékszem, amikor ülünk a bizottsági ülésen, és forszírozzuk ezt a 30 
napos kérdéskört, no akkor, nemhogy ilyen és hasonló típusú válaszok elhangzására nem 
került sor, hanem semmilyenfajta támpont megadására, illetve arra sem, hogy hogyan és 
miképpen tudják a 30 napot megszerezni az emberek.  

2011 elmúlt, 2012-ben lehet erről beszélni, csak a jogosultság most már nem 
szerezhető meg. Ennyi a különbség a két logika között, képviselőtársam. Ilyen értelemben, 
akik 2011 novembere után nem tudták megszerezni, azok 2012-ben a jogosultsággal nem 
tudnak élni. Ez nem elvitatható. Szél Bernadett, parancsoljon!  

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Professzor Úr! 

Kedves Képviselőtársaim! Pár mondat megütötte itt a fülemet, egyrészt kormányoldalról 
többen is hivatkoztak arra, hogy a mintavétel szűk lenne, vagy pedig arra, hogy egy ilyen 
kicsi mintán nem lehet úgymond, érdemi következtetéseket levonni. Először is szeretném 
tisztázni, hogy a társadalomtudományos kutatás módszertanában a kvantitatív és a kvalitatív 
eszközök használata egyaránt elfogadható, és ez azt jelenti, hogy nem kell korra, nemre, 
településtípusra és minden egyébre való reprezentativitásra törekedni abban az esetben, 
hogyha mondjuk rendszerhibákat kívánunk megfigyelni. 

Ha jól számoltam, bár a két vizsgálat teljesen különböző, hiszen az egyik egy 
független ombudsmani vizsgálat, a másik pedig a hozzám beérkezett és képviselőként kapott 
panaszokra vonatkozik, gyakorlatilag kilenc megyét fedett le. Kilenc megyét jártak be 
különböző emberek abból a célból, hogy tájékozódjanak arról, hogy milyen rendszerhibák 
fordulnak elő a közfoglalkoztatásban. És én nagyon sajnálom, hogy a mai napig egy érdemi 
visszajelzés szerint az az érv a kormányoldal részéről, hogy szűk a mintavétel. Az egész 
ország ugyanarról beszél, hogy problémák vannak, az egész országban lépések történnek 
annak érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzon. Hatalmas pénzeket költünk el 
közmunkára, és egyáltalán nem garantálható az, hogy az jó helyen kerül felhasználásra.  

Az LMP álláspontja kezdetektől fogva az, hogy a közmunka elfogadható egy átmeneti 
időre olyan térségekben, helyzetekben, ahol nincsen más foglalkoztató. Gyakorlatilag innentől 
kezdve viszont a megvalósítás rengeteg sebtől vérzik. És gyakorlatilag a mi észrevételeinket, 
az LMP észrevételeit az ombudsmani vizsgálat megerősítette abban a tekintetben, hogy mind 
a rendszerhibák, a késések felderítésre kerültek.  

Szeretném kiemelni, hogy az egyik első parlamenti felszólalásom arról szólt, hogy 
miért nem kezdik el időben az agrár közmunkaprogramot, hiszen a természet nem vár, 
gyakorlatilag a természet folyamatait nem lehet befolyásolni még a kormánynak sem, és 
onnantól elkezdve az egész közmunkaprogram arról szól, hogy folyamatosan késések vannak. 
A probléma azonban az, hogyha heti bérkifizetés van, akkor vannak olyan esetek, amikor nem 
lehet késni. Mert konkrétan az emberek éheznek. Iskolakezdés volt nemrég ,nem egy helyről 
kaptam megkeresést, ami arra vonatkozott, hogy nem fizették ki a heti bért, megvették a 
szükséges eszközöket az iskolához és utána a családnak nem maradt mit enni. 

Az ellenőrzés kérdése. Nézzék, én konkrét olyan esetekről tudok, amelyen a 
pályázatok, amelyek a Belügyminisztérium és az adott foglalkoztató között köttettek, mást 
tartalmaznak, mint ami a megvalósítás során történik. Ilyenkor azt gondolom, hogy a 
kormányoldalról egy sokkal nagyobb visszafogottságra lenne szükség, hogyha erről a 
programról beszélünk, hiszen teljesen nyilvánvaló és az egész ország számára drasztikusan 
tapintható hibákról van szó. Abban bízom, hogy most, ugye, október 17. a szegénység elleni 
küzdelem világnapja, tehát most, hogy Magyarországon rengeteg ember ilyen rossz 
helyzetben van, és az LMP benyújtott egy törvényjavaslatot, ami arról szól, hogy hogyan 
lehet érdemi, nagyobb kifizetések nélkül a tájékoztatás segítségével javítani a helyzeten, 
akkor a kormány ezt támogatni fogja. Gyakorlatilag a szociális törvény módosítását 
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kezdeményeztük pontosan azért, hogy az itt is említett 30 napos szabály könnyebben 
teljesíthető legyen azoknak az embereknek, akik igenis szeretnék teljesíteni, mert ha nem 
teljesítik, akkor tisztában vannak vele, hogy mondjuk, éhen halnak. 

Nem tudom, hogy önök közül hányan mélyedtek el a törvényben, és tudják-e azt, hogy 
például háztartási munkával is teljesíthető ez a 30 napos szabály. Gyakorlatilag a NAV-hoz 
elmenve és ott regisztrálva egy férj és feleség adott esetben egymás foglalkoztatója lehet 
otthon, és a háztartási munka is betudható 30 napos szabály szerint.  

De ez elvárható mondjuk egy országgyűlési képviselőtől, elvárható nagyon sok 
embertől, aki az apparátusban dolgozik, de egy borsodi kis faluban, ahol még az óvodáig való 
eljutás is problémát jelent, nem biztos, hogy elvárható, főleg, ha még az adott önkormányzat 
sincs vele tisztában.  

Azt gondolom, hogy használják ki ezt az időpontot kormányoldalról arra, hogy 
mélyedjenek el abban, hogy hogyan lehet ezeknek az embereknek a helyzetét megkönnyíteni, 
és abban is bízom, és kérem a tárcát arra, hogy, ugye, többször ígérték, hogy egyéves 
felülvizsgálata lesz annak a szabálynak, aminek alapján a közmunkaprogram végrehajtása 
zajlik, akkor tényleg fontolják meg, hogy ezek a rendszerhibák mennyire egyéni felelősség 
kérdései, és mennyire a tárca kérdése. Ahogy professzor úr is mondta, nem lehet tudni, hogy 
hol van a „feketepéter”, de az biztos, itt nagyon sok esetben tapintható az, hogy a végrehajtás 
során hol vannak elcsúszások. És ez a jelentés ismételten aláhúzza azt, ami már az egész 
országban, a sajtóban, az önkormányzatok részéről folyamatosan aláhúzásra került, hogy az 
alapvető problémák hol vannak. És legyenek kedvesek, én arra kérem önöket, hogy legjobb 
belátásuk szerint mérlegeljék azt, hogy hogyan lehet ezt a leggyorsabban kijavítani, mert így 
ezeknek a pénzeknek az elköltése nagyon messze van az optimálistól. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kara Ákos alelnök úr! 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Tisztelt Vendégek!  
Megpróbálom a Fidesz-KDNP részéről nem pártos vonalra vinni ezt a vitát, mert 

egyrészt szűk az időkeret, másrészt tényleg értékes lehetőség, hogy ezt a nagyon fontos 
területet, a közfoglalkoztatást próbáljuk meg előrevinni. 

Általánosságban szeretném elmondani, hogy az, szerintem nagyon fontos, hogyha a 
kiszolgáltatottságra felhívjuk a figyelmet, sőt a legjobb, hogyha a kiszolgáltatottság 
tekintetében tenni is tudunk valamit. Tehát általánosságban azt gondolom, hogy a Fidesz-
KDNP, illetve a kormány megközelítése pont az ilyen típusú közfoglalkoztatás elindításakor 
az volt, hogy sok-sok kiszolgáltatott emberen valamilyen módon kell segíteni. Tehát jó, ha ezt 
rögzítjük kiindulási pontként. Ugyanakkor azt is rögzítsük, hogyha egy-egy vizsgálat feltár 
bizonyos hiányosságokat, a valós hiányosságok és a publikált valós hiányosságoknak a 
bemutatása mellett ugyanakkor el kell mondani azt, hogy nyilván nem ez volt a vizsgálat 
tárgya, de az ország számos pontján találunk kiváló példát közfoglalkoztatásra különböző 
formákban.  

Tehát az országos önkormányzat és a Start-mintaprogramokban is nagyon kiváló 
példák vannak. Ha egyszer azt mondjuk, hogy van egy feltárt terület, ahol valós problémák 
fogalmazódnak meg, abból tanulunk, abból megpróbáljuk a lehető legjobban kihozni, 
másfelől pedig bemutatjuk azokat a helyes és pozitív példákat, amelyek országszerte vannak. 
Sőt, elnök úr most biztosan szimpatikusnak tartja, talán emlékezhet rá, hogy korábban, amikor 
a korábbi kormányciklus közfoglalkoztatási dolgaival kapcsolatban szót emeltem bizottsági 
ülésen negatív összefüggésben, akkor is hozzátettem azt, hogy igen, a korábbi 
kormányciklusban is voltak olyan pozitív példák, amelyekből nyilván tudnak dolgozni, illetve 
pozitív példának tudtak tekinteni. Tehát azt gondolom, hogy mindenekelőtt egy ilyen 
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általános összefüggésben érdemes megközelíteni ezt a kérdést. Azt gondolom, hogy ezt a 30 
napos dolgot egy más összefüggésben, legalábbis egy másik bizottsági ülésen kitárgyalhatjuk, 
mert az én emlékeim szerint, de akkor ezt majd megnézzük pontosabban, hosszabb ideje volt 
rákészülni az önkormányzatoknak, és azt gondolom, hogy az önkormányzatoknak, illetve 
minden olyan szakembernek, aki szociális, gyermekvédelmi szférában dolgozik, tehát 
kiszolgáltatott emberekkel találkozik, egy fontos felelőssége az, hogy jogszabály-
változásokról kellő időben értesüljön. Erre szeretnék hivatkozni, hogy az én emlékeim szerint 
kellő időben megszületett az a jogszabály és kellő idő volt rákészülni. Én azt gondolom, hogy 
itt nem rendszerhiba van, hanem olyan, hogy vannak bizonyos területek, önkormányzatok, 
intézményi egységek az országban, akik nem vették kellő időben ezt a jelzést, hogy a 30 napra 
szükség van. Megjegyzem egyébként, hogy a 30 nappal kapcsolatban nem akarok egy újabb 
frontot nyitni a vitában, de emlékezzenek rá képviselőtársaim, és a vendégek is biztos, hogy 
emlékeznek rá, hogy volt a vitának egy olyan ága, hogy ne csak 30 nap legyen, hanem sokkal 
több igazolt munkaviszony legyen, ami a segélyezés feltételével kapcsolatos. Mi nyitottak 
vagyunk a Fidesz-KDNP részéről, hogy a későbbiekben akár erről is tudjunk beszélni, és 
szeretnék emlékeztetni arra, hogy rendszerszerűen épül fel a dolog. Hiszen a kormány legelső 
intézkedéseinek az egyike 2010 nyarán az egyszerűsített foglalkoztatás bevezetése, illetve a 
foglalkoztatás egyszerűsítése volt, idénymunka, turisztika, építőipar, mezőgazdaság, pont az 
volt a cél, hogy minél többen minél hamarabb tudjanak legalább részben saját lábra állni. 
Hiszen, ha már ezzel kezdtem a gondolatomat, akkor ezzel szeretném folytatni, hogy az 
egyéni kiszolgáltatottság elsősorban akkor csökken, hogyha az egyén legalább részben saját 
lábra tud állni, és részben saját lábra akkor tud állni, hogyha az egyszerűsített foglalkoztatás 
keretében akár egy rövidebb ideig tartó munkavégzésben részt tud venni. Tehát ilyen 
szempontból valóban a rendszernek volt egy átgondoltsága, de még egyszer mondom, azokat 
a jelzéseket, amelyeket most megnéztünk, azokat komolyan kell venni, és azt gondolom, hogy 
azoknak az önkormányzatoknak, azoknak a szakembereknek, szociális, gyermekvédelmi 
szakembereknek valóban komolyan kell azt venni, hogy egyéni életvezetésben való 
segítésben valóban, ha valahol erre nem hívták fel a figyelmet kellő időben, ott el kell 
mondani, hogy bizony kellő időben fel kellett volna hívni a figyelmet rá. Mint ahogy nagyon 
sok helyen felhívták rá a figyelmet az országban.  

És, ha szabad mondani, mert nem akarok visszaélni a képviselőtársak türelmével, 
köszönöm egyébként, hogy elmondhattam ezeket, szeretnék még egy dolgot elmondani, 
államtitkár urat megszólítva, ezt nem frakcióálláspontként, hanem saját álláspontként 
szeretném elmondani, hogy én azt a szakmai álláspontot képviselem, hogy a közfoglalkoztatás 
három módja közül én javasolnám, hogy a Start-mintaprogramok, tehát a Start 
közfoglalkoztatási programokat terjesszük ki, amennyiben lehetőség nyílik rá, nagyon jó 
volna a következő évben kiterjeszteni nemcsak a leghátrányosabb helyzetű térségekben, 
hanem az ország valamennyi pontján lehessen Start-mintaprogramot indítani. Ezt majd 
nyilván nem az ombudsmani jelentés mostani vizsgálati tárgyával kapcsolatban kellő időben, 
ha szükséges, nyilván fogok érvelni, és nyilván azt is elfogadom, ha másnak más a 
véleménye, de szerettem volna ezt elmondani. Pont a pozitív példák keretében pont a 
fenntarthatóság és pont annak a keretében, hogy a Fidesz-KDNP-nek és a kormánynak is az a 
célja, hogy az emberek kiszolgáltatottságát csökkenteni tudjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Még Kiss Péter jelentkezését láttam. 

Parancsoljon! 
 
KISS PÉTER (MSZP): Ezeknek a típusú programoknak a kimondott és vállalt 

szándéka kettős. Az egyik egyfajta alternatíva a segély helyett. Nyilvánvaló módon nemcsak 
munkaerő-piaci, hanem társadalmi lokális hatású, nem is akarom magyarázni hosszasan a 
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lehetséges kedvező hatásokat. Két dolog korlátozza ezeket a programokat most, az egyik a 
fizetésnek az alacsony mértéke, a másik pedig a rövid ideje ezeknek a programoknak. Tehát 
lényegében a családi keresetekre való nagyon kicsi hatása.  

A másik, amiről Kara Ákos képviselő úr is szólt, ez a munkaerőpiacra való 
visszatérésnek, illetve belépésnek a kérdése. Ha valamiben ezek a programok most már a ’90-
es évek közepétől tekintve nagyon alacsony hatásfokúak, akkor pont ez. És ezzel 
kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy a vizsgálat vagy a vizsgálat kapcsán kiterjeszkedett-e 
erre a kérdésre, illetve, hogy a vizsgálat kapcsán kaptak-e arra nézve információt, hogy az 
elsődleges munkaerőpiacra való visszatérés aránya ezen programok következtében milyen. És 
hogyan változik időben például? Vannak emlékeim, hogy a ’90-es évek közepétől kezdődően 
évente hogy alakultak a különféle közfoglalkoztatási fajtáknak a nyílt munkaerőpiacra való 
visszatérítő hatásai. Emlékszem, hogy mennyire volt eltérő a közhasznú, a közcélú és a 
közmunka típusú foglalkoztatásoknak a hatása, és most attól tartok, hogy ez a közmunka, ez a 
három korábbi közfoglalkoztatás esetében a legalacsonyabb mértéket hozza. Ettől tartok. És 
itt bizony lényeges az, amit dr. Szabó Máté megemlített, hogy bizony a képzések elmaradása 
nagyon nagy mértékben befolyásolhatja a belépést és a visszatérést a nyílt munkaerőpiacra. 
Vagy másképp fogalmazva tulajdonképpen ebben a programban szinte csak a képzés, illetve a 
begyakorló foglalkoztatás az az elem, amelyik a nyílt munkaerőpiaccal valamilyen 
kapcsolatot tud teremteni. Tehát én ezt kulcskérdésnek tartom a következő időben. 

Nem gondoltam erről megjegyzést tenni, de Kara Ákos mondta a Start-programok 
kapcsán, hogy a munkaerőpiacra belépni nem tudók számára is próbáljon meg segítséget adni. 
Ezt rendkívül racionálisnak tartom, de rögtön hozzáteszem azt is, hogy nyilvánvaló módon 
akkor ezt nagyon más keretben kell szervezni. Egészen más a kulturális, szociális, társadalmi 
helyzete azoknak, akiknek ez segély helyett van, mint azoknak a fiatalembereknek, akik most 
már 29-30 százaléknyian vannak, akik pályakezdőként nem találnak foglalkoztatást. Talán 
éppen az ő esetükben szükségessé váló közmunka-foglalkoztatási formula, amit úgy fejben 
elképzelünk, mutat arra, hogy szeretnénk ezt a többiek esetében is látni Magyarországon. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nézek szét, hogy van-e még más hozzászólási szándék. 

(Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet, akkor még én mondanék néhány gondolatban saját 
álláspontot rögzíteni. 

Alelnök úr szól a kiszolgáltatottságról. Egyetértek e tekintetben vele, csak máshonnan 
közelítem meg a kérdést, mégpedig onnan, hogy az elmúlt két-két és fél esztendőben olyan 
típusú változások mentek végbe, hogy például a korábbi minimálbérrel szemben bevezették a 
közfoglalkoztatási minimálbér fogalmát. Ez a 60 ezer 200 forintos nettóval szemben 47 ezer 
forint azoknak, akiknek nincs szakmai képesítése, nyolc általános iskolai vagy kisebb 
képesítés mellett végzik a tevékenységet.  

Szeretném jelezni, csak azért, hogy a bizottság tagjai is tisztában legyenek vele, 
hogyha nem számoltak volna utána, hogy ez nagyjából két éve változatlan. Ez vásárlóerő 
értékben ma olyan 38-39 ezer forintot ér. Úgy tudom, jövőre sincs szándékuk ezen változtatni. 
Akkor meg olyan 35-36 ezer forintot fog érni. 

Ez is egyfajta szolidaritás. Csak ez a mai kabinetnek a szolidaritása. A korábbi 60 ezer 
200 forinttal szemben sikerült a 35-36 ezer forintos vásárlóerő-értékig eljutni.  

Vagy egy másik aspektusa, ami gyakorlatilag az álláskeresési támogatások 
mértékének, a 28 ezer 500 forintról 22 ezer 500 forintra való csökkentésével párosul. A 
kiszolgáltatottság nyilván e tekintetben is megfogható. Vagy a harmadik, hogy nagyjából egy 
adott esztendőben 180-190 milliárd forint az, ami bejön a kasszába a munkaadók által, 
munkavállalók által megfizetett, vagy és épp a szolidaritás elve alapján, vagy és épp az 
öngondoskodás alapján történő járulékterhek befizetésén keresztül. Ebből álláskeresési 
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támogatásként, ha jól emlékszem, a 2011-ben elfogadott ’12-es költségvetésben nagyjából 57 
milliárd forint került előirányzásra.  

Kiszolgáltatottság, szolidaritás, sokfajta fogalmat lehet egymás mellé helyezni 
ezeknek a számoknak a tükrében.  

A közfoglalkoztatás tekintetében az én személyes tapasztalataim azt támasztják alá és 
az engem elért impulzusok nem egyedisége, hanem inkább sokasága, hogy vannak 
kiválasztásbeli problémák is. Nem mindig azok jutnak hozzá a munkalehetőséghez, akiknek a 
legnagyobb szükségük lenne rá. A közfoglalkoztatásból való kimaradás ilyen értelemben egy 
létkérdés nyilván a szándékkal bíró emberek számára. Sajnos a vizsgált területeken kívül 
leginkább a leghátrányosabb helyzetű térségekben fedezhetők fel ezek az anomáliák: 
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Ezen érdemes lenne 
változtatni, illetve érdemes lenne nagyobb figyelmet adni ennek a kérdéskörnek. 

Nem elvitathatóak azok a megállapítások, amelyek a biztosi jelentésben is összegzésre 
kerülnek a bérkifizetési problémák tekintetében. Akár a vonatkozásban, hogy időpontokban 
csúszás van, akár a tekintetben, hogy a mértékek megfizetésére sem kerül sor úgy, ahogy azt a 
jogszabály szerint meg kellene tenni. Konkrét élő példák sokaságát tudom megint csak 
felsorakoztatni, ahol egyéb más civil szervezetek beavatkozásával sikerült eljutni odáig, hogy 
a törvény adta jogok érvényesítésére sort lehessen keríteni. Nagyon fontos az, amiről helyettes 
államtitkár úr úgy beszélt, hogy rákészültek a történetre, a képzési programoknak a 
párhuzamos léte, szükségszerűsége, merthogy ezeknek a figyelmen kívül hagyása vagy nem 
megfelelő szinten történő érvényesülése nyilván az elsődleges munkaerőpiacra való 
visszalépés lehetőségét mértékadó módon szűkíti.  

Alapvető problémák például: emlékszem a munka törvénykönyvének a tárgyalására, 
amikor forszíroztuk, hogy a szabadság tekintetében ez a szabadság, pótszabadság, 
alapszabadság, húsz nap, plusz a pótszabadság kérdése nem fog-e valamifajta problémát 
okozni. Akkor még nem sejtettük mi sem, hogy ez ilyeténképp a közfoglalkoztatásnál az önök 
részéről evidens módon azt jelenti, hogy a pótszabadság nem is létező kategória. Tehát az 
alapszabadság alapján számolják, csak azt, ami megilleti az érintetteket és a pótszabadság 
figyelmen kívül hagyásra kerül. 

Vannak anomáliák a táppénzszámítás vonatkozásában is és annak az érvényesülése 
kapcsán is. Érdemes lenne ezeket a kérdésköröket is górcső alá venni. A heti bérkifizetés 
kategóriája. Nem vitatom el, hogy lehet, hogy még jó szándékú gondolat is volt a 
bevezetésében, de nagyon sok esetben ezeknek a kis pénzeknek a heti bontásban történő 
kifizetése azt hozza magával, hogy a heti kifizetések után a család fenntartása érdekében 
megfelelő élelmiszerek, stb. megvásárlását követően havi szinten nem sikerül a 
rezsiköltségeket kiegyenlíteni, mert nincs egy összegben egy fogható nagyságrend. És ez a 
problémák további elmélyüléséhez vezethet. 

Nem akarok belemélyedni a munkavédelem kérdéseibe, az egészségügyi körülmények 
vagy éppen azoknak a biztosítása kérdéskörébe, az eszközök biztosításába, ahol többen is 
hallottuk, hogy saját eszközöket kellett vinni ahhoz, hogy a munkatevékenységet el tudják 
látni az emberek. Rengeteg plusz téma az, ami körbeveszi ennek a foglalkoztatási formának a 
megvalósulását. De a végén csak ilyen apró szilánkként szeretném megjegyezni, hogy az is 
tapasztalás, hogy nagyon sok esetben elbocsátásokat követően közfoglalkoztatottakkal 
pótolják az elbocsátott emberek munkáját. Majdnem jellemzővé vált már, hogy a 
közszférában közfoglalkoztatottakkal látják el az alapvető feladatokat. Mondjuk a korábbi 
munkaügyi központok hálózatán belül, ahol talán nem a legoptimálisabb megoldás az, hogy a 
köztisztviselő feladatát közfoglalkoztatottal látják el jóval kisebb bérért, és nem tudni, hogy 
milyen hatékonysággal. Nem elvitatva azt, hogy nagyon sok felsőfokú képesítéssel bíró ember 
ezen munkák ellátására képes, de akkor nem ezen a bérszinten kellene nekik ezt ellátniuk, 
hanem a köztisztviselői státushoz illesztetten. Így nyilván joggal fogalmazódnak meg 
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különféle elvárások a változtatások irányába. Ezeket mindenképpen érdemes szem előtt 
tartani. A biztosi jelentésben is rengeteg ilyen felvetést olvastam.  

Ha más hozzászólási szándék nincs, visszaadom a szót biztos úrnak, illetve ha a 
minisztérium részéről is van igény, akkor oda is.  

Viszontválaszok 

PROF. DR. SZABÓ MÁTÉ alapvető jogok biztosa: Köszönöm szépen a lehetőséget, 
hogy gondolkodtak, és javaslatokat tettek, problémákat vetettek fel a jelentés kapcsán. 

Abban talán egyetérthetünk, hogy jelentős dologról van szó, és sok a probléma. Ha 
egy ilyen központi program ennyi helyen folyik, ennyiféle önkormányzattal, az túlzott 
optimizmus lenne, azt hinnünk, hogyha elküldünk nekik egy tájékoztató füzetet vagy egy e-
mailt, hogy ők abból majd meg fogják csinálni azt tökéletesen. És hát egyetértek 
mindazokkal, akik feltételezik, mert én nem tudom ezt megerősíteni, hogy a helyi 
szelekciószempontok sok esetben zavarosak vagy esetleg kontraproduktívak lehetnek.  

Összességében ez a vizsgálat még nem lezárt, ez egy nagyobb terv, látják, hogy meg 
van mutatva, hogy majd év végén fog lezárulni. Bizonyos kérdéseket még vizsgálunk, de ez a 
munka tulajdonképpen nagyon hasonlít, bár nem része annak a projektnek, amit úgy hívunk, 
hogy a válság vesztesei a paragrafusok fogságában. Amikor a jogalkotó és a jogérvényesítő jó 
szándékkal a kiszolgáltatottságot akarja csökkenteni, újabb problémákat termel, újabb 
kiszolgáltatottságot hoz létre. És akkor elgondolkozhatunk, egy makroközgazdász azt mondta 
a konferenciákon, hogy tíz év után lehet megmondani, hogy sikerült-e elérni valamit egy-egy 
ilyen programmal. És neki biztos igaza van a saját szempontjából, csak hát önök és én is, meg 
főleg, akik ebben a programban vannak, nem tudnak a makro-közgazdaságtan széles 
léptékeiben gondolkodni. Ez a veszély fennáll minden ilyen programnál. Az, hogy a program 
egésze mennyiben megy a piros felé, vagy van a zöld tartományban, arra valóban nem 
alkalmas ennek a négy önkormányzatnak és a néhány száz panasznak a kivizsgálása. 

De engem megerősített a panaszok relevanciáját, fontosságát illetően a konferencia, 
ahol a települési önkormányzatok szövetsége, a különböző civil szervezetek nagyon hasonló 
problémákról, meg a képviselő asszony is, aki ott volt az LMP-től és most is itt van, nagyon 
hasonló problémákról számoltak be. Tehát lehet, hogy mi egy kis szűk szeletet néztünk meg, 
de azok releváns problémának látszanak, mert többféle visszacsatolás lehetséges.  

Mit tud a minisztérium tenni ezzel? A Belügyminisztériumban nem kételkedem, hogy 
ellenőriz. De mi a racionális mértéke ennek? Oda lehet-e mindenhová ellenőrt küldeni, 
beszámoltatni, nem lesz-e akkor ezzel ez a program túl költséges, hogyha ezt a sokféle 
kivitelezőt mind ellenőrizni akarjuk? Véleményem szerint az ellenőrzésnek a további 
erősítése, további hatékonnyá tétele a kirívó szabálytalanságok, amik nem kapnak világos 
ténybeli alátámasztást, úgy hallunk róla, hogy ez van. Hát ha hallunk róla, akkor vizsgáljuk, 
és mondjuk azt, hogy ez itt sem volt meg itt sem volt, itt meg volt. Mert szerintem olyan 
nincs, hogy tökéletesen működő program, valahol mindig van probléma. 

A másik megoldás nem az ellenőrzés hatékonyságának a fokozása, hanem a civil 
szervezetekkel való együttműködés. Ezt lehet, hogy most is megteszik, de véleményem 
szerint ennek nagyobb lehetőségei lehetnének a minisztérium munkájában, mert az ellenőrzés 
fokozása egy idő után költséghatékonysági dolgokat vet fel, meg egyáltalán nem is jó dolog 
ez.  

Hogy az ombudsmani vizsgálatnak van-e új módszere? Nincs. Jászkarajenőn is 
beszéltünk az önkormányzattal, ez egy hivatalbóli vizsgálat, senki nem kerüli meg az 
önkormányzat hatáskörét, az önkormányzatok, a TÖOSZ egy szép versenyt csinál, de az 
ombudsman a sajtból csak a lyukat látja. Ezt tudják nagyon jól. Nekem nem az a dolgom, 
hogy dicsérjem a programot, nincs is rá eszköztáram, hát valóban, a minisztérium naprakész, 
én ezt feltételezem, de azt gondolom, hogy ezek a visszajelzések fontosak. Fontosak, és oda 
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kellene figyelni, és valahogy a tájékoztatás… Ezek az emberek, akik részt vesznek benne, hát 
valljuk be őszintén, döntő többségben meglehetősen aluliskolázottak. Nem tudom, hogy 
csináltak-e nekik egy olyan brosúrát, amit még a nyolc általánost nem végzett ember is 
eligazodik, hogy neked ez jár, neked az jár, neked amaz. Mint egy kis káté. Meg kéne 
csinálni. Nem elég a római számmal meg az arab számmal megspékelt jogszabály meg 
utasítás, rendelet. Ő nem azt nézi, ő azt nézi, hogy húszezer forintot kapott, neki azt mondták, 
hogy ötven lesz. Tessék akkor egy ilyen polgárbarát tájékoztatót adni, ott van a végén a 
telefonszám, a honlap a címmel. Ezek az emberek nem fogják az interneten megnézni a 
minisztérium honlapját és nem fognak kiigazodni azon. Tehát gondolni kell a résztvevőkre, 
azok tényleg nem magasan iskolázottak, és akkor csináljanak egy ilyen – hogy úgy mondjam 
– személyre szabott dolgot. 

Az önkormányzatok is! Hát sokfélék ezek az önkormányzatok, és nem mindegyik 
tudja ezeket a lehetőségeket jól használni, és igenis a harminc nap meg a heti fizetés, 
hibalehetőség sokaságát hordozza magában, és hát ne higgyük azt, hogy ahol hibázni lehet, ott 
nem hibázik valamennyi önkormányzat az 1500-ból. Persze, hogy hibázik. 

A nevelés-oktatás. A nevelés lenne az együttműködési kötelezettség, az oktatás a 
munkakultúra, képzés stb., ezt nem lenne volna szabad, hogy késsen, és nagyon fel kéne 
zárkóztatni. Hallottuk az oktatási központ vezetőjét, de ez engem nem vigasztal meg meg 
senkit sem, mert akkor egy jó sok hónap vagy akár egy év is úgy ment el, hogy bizony nem 
sikerült ezt kellően megcsinálni.  

A hatékonyságot illetően, amit a Kiss Péter úr kérdezett, ez nem a mi témánk, nem 
vagyunk közgazdászok. Ott voltak közgazdászok, akik elmondták a véleményüket, a korábbi 
programokról is elmondták a véleményüket, most udvariasan nem említem meg, mert nem 
akarok egy csúnya választ adni. Tehát különbözőek ezek a mérőszámok, és nagyon 
sokféleképpen lehet a korábbi programokat meg majd ezt is értelmezni. De nem ez az 
ombudsman dolga. Nekünk az alkotmányos visszásságok megállapítása a dolgunk. Örülünk, 
hogy van ilyen visszajelzési lehetőség. Az államtitkár úr most nem említette azt, de hát pont a 
szegény sajtó is arra figyelt fel, amikor azt mondta legutóbb, hogy lesz egy kormányülés, 
amin felül fogják vizsgálni az egésznek a tapasztalatait. Most nem tetszett ezt mondani, én 
remélem, hogy nem azért, mert nem lesz, mert van mit. Minden vonatkozásban igenis van 
mit, nagyon helyes törekvés ez, sok pénzről van szó, korrigálni lehet sok mindent. Sokkal 
többet is, mint amennyit mondunk. Én egyébként nem zárnám ki, hogy a mi vizsgálatunk 
befejeztével nem lesz ebből alkotmánybírósági indítvány bizonyos olyan aspektusok 
vonatkozásában, amik esetleg emberi méltóság problémát érintenek. Nyilvánvalóan ez nem a 
végrehajtás sokfélesége, meg ügyetlensége meg az, hogy nem adtak eszközt. Azzal 
kapcsolatosan ellenőrizni kell, civil szervezetekkel kapcsolatot teremteni, és az olyan szép 
gondolat, hogy az egyéni életpályasegítés. Hát alkalmasak erre az önkormányzatok? Biztos 
némelyik igen, a másik meg nem. Tehát akkor valahogy őket is képezni kell, az 
önkormányzatokat is képezni kell, hogy ők képezhessék az embereket.  

Elég szép feladat, hogy úgy mondjam, a Belügyminisztériumnak. További több 
minisztérium működik itt együtt, mindegyik hozza a maga kis Parkinson-törvényét. Hát így 
ebből aztán nem biztos, hogy kialakult egy szimpatikus, XXI. századi flexibilis program. 
Igyekezni kell arra, hogy ez legyen, és azt hiszem, hogy a megemlített problémák, a 
kimaradás, a bérfizetés, szabadság-pótszabadság, táppénz, munkaeszköz, munkafelvétel. 
Ezeket komolyan kell venni és foglalkozni kell vele, és erre pedig mind a központi, mind a 
helyi igazgatási szervek kell hogy választ adjanak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, biztos úr. Helyettes Államtitkár Úr! 
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DR. HOFFMANN IMRE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Szeretném kijelenteni, hogy minden olyan felvetést komolyan 
veszünk, amely a közfoglalkozatást hatékonyabbá teheti. Ez nem kétséges.  

A kormány a közfoglalkoztatást továbbra is kiemelten kezeli, és folytatni fogjuk.  
A szociális ellátásra való további jogosultság több hozzászólásban is visszatérő volt. 

Jelzem, hogy mint itt a képviselő úr is gyakorlatból elmondta, hogy ismeri ezt a szabályt, és 
hogyan lehet ezt megtenni. Valamennyi önkormányzatot erről részletesen tájékoztattuk, hogy 
hogyan lehet ezt igénybe venni. Tehát nemcsak ebben az egy témakörben, hanem valamennyi 
témában, ami a közfoglalkoztatással összefügg, tájékoztatjuk.  

Professzor úr nagyon helyesen azt mondta, hogy ez több tárcát érintő feladat. Igen, 
több tárcát érint, és széles körű koordinációt igényel, a foglalkoztatáspolitikának egy vékony 
szegmense a közfoglalkoztatás. Azt a Belügyminisztérium igyekszik teljes kapacitással 
hatékonyan végezni. Megnyugtatok mindenkit arra vonatkozóan, hogy a közmunkára fordított 
pénzügyi keret jó helyre kerül, és a hatékonyságot mi folyamatosan vizsgáljuk.  

A mezőgazdasági programokat 2011-ben elindítottuk, és 2012-ben szintén folytatjuk. 
Amennyiben valaki konkrét visszaélésről tud, akkor azt konkrétan, kérem, mondják el 

részünkre, hogy azt valóban ki is tudjuk vizsgálni. Általánosságban problémákról beszélni 
eléggé nehéz dolog.  

A képzéssel összefüggésben én ugyan a közfoglalkoztatáshoz nagyon szorosan 
kapcsolódó speciális képzésről beszéltem, de ezen kívül vannak a munkaügyi központok és 
kirendeltségek által hagyományos képzési rendszerek, amelyekhez szintén be lehet 
kapcsolódni. Tehát nem egy lábon áll ez a képzés, amelyről beszéltünk. 

A polgármesterek tájékoztatóit mi nemcsak országos szinten tartjuk szükségesnek, 
hanem kistérségi szinten is folyamatosan a helyi koordinátoraink tájékoztatják. Párbeszéd van 
a polgármesterekkel, és elkezdtük valamennyi megyéből a polgármestereket meghívni a 
közfoglalkoztatás, illetve az önkormányzati feladatok tekintetében tájékoztatók tartására. Ez 
már ebben a hónapban szintén elkezdődött.  

Úgy gondolom, hogy a közfoglalkoztatásban érdekelt minisztériumok és szervezetek 
mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez hatékony legyen, és a törvényes keretek 
között történjen a jogszabályok mentén, és a jog uralma érvényesüljön. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, hogy helyettes államtitkár úr. Összegezni nem nagyon 

kell szerintem. Búcsúzóként két gondolat még: az egyik az, hogy talán azon is érdemes lenne 
majd elgondolkodni és végigvenni, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a 
közfoglalkoztatottak által előállított termékek elidegenítése kapcsán a jogszabályszerűségnek 
való megfelelések és sok minden más adott legyen. Tehát, hogy ne sumák módon kelljen a 
piacról a közalkalmazottaknak a termékeket elidegeníteni, mert egyébként korlátok vannak. 
Jó szándékú javaslatként mondom.  

A másik dolog, amire a figyelmet felhívnám, bár nem a Belügyminisztérium 
hatáskörébe tartozó kérdés, de mivel említette, hogy a közfoglalkoztatás a 
foglalkoztatáspolitikának egy vékony szelete, hogy összkormányzati szinten érdemes lenne 
felhívni a figyelmet arra is, hogy az új adófizető munkahelyek életre hívása legalább annyira 
fontos, mint amiről most beszélünk. Tudja, az az egymillió! Köszönöm szépen.  

Amennyiben más észrevétel nincs, megköszönöm biztos úr, helyettes államtitkár úr és 
kollégái jelenlétét. Önöknek szép napot kívánok, jó munkát. Mi pedig folytatjuk a munkánkat 
a második napirendi ponttal.  
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Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8750. szám) (Általános vita) 

Itt az általános vitára való alkalmasságról fogunk dönteni. Az én ismereteim szerint a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Honyek Péter osztályvezető urat, Varga Máté 
osztályvezető urat és Lóránt Szabolcs szakmai tanácsadót köszönthetjük majd. Foglaljanak 
helyet, azt kérem önöktől. Ha van szóbeli kiegészítésük a törvényjavaslathoz illesztetten, 
akkor megadom a szót. 

Dr. Honyek Péter szóbeli kiegészítője 

DR. HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslat nagyon fontos 
költségvetési hatással vagy jelentős költségvetési hatással nem bír. Elsősorban 
adminisztrációs egyszerűsítéseket tartalmaz. Én a személyi jövedelemadóra vonatkozó 
szabályokkal kezdeném, hogyha megengedik. A médiában már megjelent, hogy a 
szuperbruttósítás kivezetése az egyik legnagyobb változtatás. Ez egy 2010-ben eldöntött 
jogszabály-módosítás, tehát már akkor is számolt a kormány azzal, hogy 2013-ban véglegesen 
ki fogja vezetni a szuperbruttósítást. Ettől függetlenül 2013-től valóban egykulcsos, 16 
százalékos személyi jövedelemadó-rendszer lesz a javaslat szerint. Ez arányos, 
teljesítményösztönző, és mivel a családi kedvezmény változatlan formában megmarad, így 
egyben családbarát is. 

A változtatás a mostani törvénycsomagban elsősorban adminisztrációs jellegű. Tehát 
az adóelőlegnél, illetve a bevallási formáknál, adónyilatkozatnál kellett hozzányúlni a 
személyi jövedelemadó szabályaihoz azért, mert bizonyos esetekben még hivatkozik a szabály 
a 2 millió 424 ezer forint fölötti jövedelmeket terhelő adóalap-kiegészítésre.  

A másik fontos változtatás a munkahelyi étkeztetés támogatására vonatkozik. 2012-
ben, tehát idén is van arra lehetőség, hogy a munkáltató havonta 12 ezer 500 forintig 
támogassa a munkavállalók étkeztetését, de csak abban az esetben, ha olyan étkezőhelyen 
nyújtja ezt a szolgáltatást, ahol külsős személyek nem vehetnek ebben részt. Tehát egy 
vállalati étkezőről van szó, ahol semmilyen külsős személy nem étkezhet. A változtatás 
lényege az, hogy innentől kezdve külső személyek is igénybe vehetik ezt. Ebben az esetben is 
12 ezer 500 forintig a munkáltató utalvány formájában támogathatja a munkahelyi étkeztetést 
béren kívüli juttatásként. Tehát a kedvező adókulcs alá tartozó juttatásként.  

A harmadik és talán a legjelentősebb módosítás a személyi jövedelemadó 
rendszerében, az a biztosításokra vonatkozó szabályrendszer. A biztosításokra vonatkozóan a 
módosítás első lépése az, hogy megkülönbözteti egymástól a kockázati típusú biztosításokat a 
megtakarítási jellegűektől. A kockázati biztosítások, ugye ilyen azaz életbiztosítás, amelyik 
csak a magánszemély halála időpontjában fizet, vagy ilyen az az egészségügyi biztosítás, 
amelyik ténylegesen csak akkor fizet, hogyha egészségkárosodás bekövetkezik, tehát ezek a 
kockázati biztosítások. Hogyha ennek a díját a magánszemély munkáltatója vagy más 
kifizetője fizeti, akkor adómentes a javaslat szerint. Ha más típusú a biztosítás, tehát egyfajta 
megtakarítás áll mögötte, ilyen lehet az az életbiztosítás, amelyet 15-20 év után 
visszaváltanak, illetve olyan biztosítások, amelyek visszavásárlási értékkel is rendelkeznek, 
tehát ezek ténylegesen egyfajta megtakarításként működnek, hogyha a munkáltató ilyenbe 
fizet be, akkor a javaslat szerint ennek a díja már a befizetéskor válik adókötelessé, és nem 
akkor, amikor a magánszemély a biztosítást felveszi. Tehát ez a változtatás elsősorban a teljes 
életre szóló életbiztosításokat módosítja, vagy ezeknek a biztosításoknak a helyzetét 
biztosítja. Ugye arról van szó, hogy vannak olyan életbiztosítások, amelyek csak halál esetén 
fizetnek, de visszavásárolhatóak. Ez gyakorlatilag inkább egy kiskaput jelent a személyi 
jövedelemadó jelenlegi rendszerében. Ezt a kiskaput kívánja bezárni a módosításnak ez a 
része. 
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Ugyanakkor, hogy az adminisztrációs terhek ne emelkedjenek, illetve, hogy 
könnyebben beépíthetőek legyenek akár egy cafeteria-rendszerbe a biztosítások, ezért a 
szabály arról is rendelkezik, hogy egyes meghatározott juttatásként válik adókötelessé a 
biztosítások díja. Ez azt jelenti, hogy még mindig jóval magasabb a rájuk épülő adóteher, mint 
a béren kívüli juttatásoknál, tehát például egy SZÉP-kártya juttatás esetén körülbelül 31 
százalék az az adómérték, ami ráépül a juttatásra. Ezekre az életbiztosításokra körülbelül 51 
százalék mértékű közteher épülne rá.  

A harmadik eleme a módosításoknak pedig az, hogy a kamatjövedelem kiszámításakor 
a kockázati biztosítások díját már nem lehet levonni költségként. Mondok erre egy viszonylag 
egyszerű példát. Van egy olyan életbiztosítás, amelyet tíz év után a magánszemély visszavált, 
de ehhez kapcsolódóan az életbiztosításhoz kapcsolódott egy kockázati biztosítás is, mondjuk 
egy lábtörés esetén is fizetett volna ez a biztosítás, ebben az esetben a biztosító elkülönítve 
tartja nyilván a kockázati biztosítás díját, illetve az életbiztosítás díját. A kockázati biztosítás 
díja a kamatjövedelem kiszámítása szempontjából, tehát ténylegesen a biztosítás hozama 
megállapítása szempontjából a javaslat szerint már nem vehető figyelembe.  

Ezen kívül a javaslat számos kisebb módosítást is tartalmaz. Ilyen például az, hogy az 
Országgyűlési Őrséget – csakhogy önöket is érintsem egy pillanatig – ugyanabba a helyzetbe 
hozzuk mint a Honvédséget és a rendőrséget, tehát ez például azt jelenti, hogy kaphatnak 
egyenruha-ellátmányt adómentesen.  

Szintén egy kisebb jelentőségű módosítás a családi kedvezménynek a külföldiek által 
igénybe vehető összegére vonatkozó korlát. A javaslat azt tartalmazza, hogy akkor, hogyha 
valaki külföldi illetőségűként, tehát például szlovák állampolgárként Magyarországon 
dolgozik, akkor csak arra az időszakra eső családi kedvezményt veheti igénybe, amelyik 
időszakban ténylegesen Magyarországon dolgozik, és csak akkor, hogyha a jövedelmének a 
75 százaléka Magyarországról származik. Ez a javaslat egyébként az Európai Unió 
előírásaival, illetve ajánlásával párhuzamban van, és azt a nem kívánt következményt zárja ki, 
hogy például, ha valaki egy hónapig dolgozik mondjuk szlovákként Magyarországon, akkor 
12 hónapnyi családi kedvezményt vehessen igénybe. 

A változtatások érintik a bevallási módokat is. Az egyik ilyen az adónyilatkozat. Ez a 
söralátétként elhíresült bevallási mód. Ennek a módosítására azért volt szükség, mert a 
jelenlegi szabály a 2012. évi előírásokra épül, 2012-ben pedig 2 millió 424 ezer forint feletti 
jövedelemre működik a szuperbruttósítás, tehát a fölöttes részre magasabb az elvonás, mint az 
alacsonyabb, a 2 millió 400 ezer alatti jövedelmekre. Ez azért hozza magával az 
adónyilatkozatra vonatkozó szabályok módosítását, mert az adónyilatkozat egész egyszerűen 
úgy működik, hogy minden munkáltató megmondja a magánszemélynek, hogy igen, te 
választhatod az adónyilatkozatot. Ez 2012-ben azonban nem fog igazából működni, mert ha 
van egy munkáltató, aki fizet kétmillió forintot, van egy kifizető, aki fizet egymillió forintot, 
mindkettő azt gondolja, hogy ő levonta tökéletesen a személyi jövedelemadót forintra, 
ugyanakkor, ha a kettőt együttesen nézzük, akkor azt látjuk, hogy 5-10 ezer forint 
adóhiányban van a magánszemély. Ezért az adónyilatkozat 2012-re mindenképpen szűkül, 
ugyanakkor 2013-ra, amikor ténylegesen majd az egykulcsos adórendszer teljes körűen 
működni fog, arra vonatkozóan újabb szabályokat tartalmaz az adónyilatkozat, és éppen ezért 
2013-ban feltehetően még szélesebb kör választhatja a söralátétet.  

Azért, hogy sokan válasszák a söralátét-adóbevallást, ezért azt is előírja a rendelkezés, 
hogy a munkáltató, a kifizető az általa kiadott igazoláson feltünteti azt, hogy a 
magánszemélynek a söralátét-bevallás egyes soraiban milyen összeget kell feltüntetnie. 
Feltehetőleg 2012-ben, tehát, amikor a tavalyi évet bevallottuk, feltehetően ez a rendelkezés 
hiányzott leginkább ahhoz, hogy a söralátét igazán jól működjön. Ez az adminisztrációs 
pluszfeladat igazából a kifizetőknek nem jelent nehézséget, ugyanakkor nagyon megkönnyíti 
a magánszemélyek számára, hogy ezt a fajta bevallást válasszák. 
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Azt gondolom, hogy a személyi jövedelemadóra vonatkozó legfontosabb szabályokat 
ismertettem. A társasági adóval kapcsolatos szabályok közül ténylegesen a legfontosabbakat 
ismertetném. Tekintettel arra, hogy a társasági adó mértéke nem változik, az adóterhelés 
változatlan marad. 

Ami egy fontos változás, az a tagi kölcsönnel való visszaéléseknek a korlátozására 
irányul. Ez kifejezetten csak a jövedelemminimum szabályainál működik, tehát, amikor a 
vállalkozás úgy tűnik, mintha veszteséges lenne, ebben az esetben legalább egy 2 százalékos 
bevételi összeg után kell társasági adót fizetnie. Ennek a 2 százaléknak a kiszámítása során a 
tagi kölcsönöket úgy kell a jövő évben a tervezet szerint figyelembe venni, hogy a megelőző 
évi záró tagikölcsön-mennyiségnek a növekménye 50 százalékban növeli itt az adóalapot. 
Tehát akkor, hogyha a tagi kölcsön mennyisége növekszik a társaságnál, akkor magasabb 
bevétel után magasabb összegű minimumadót kell fizetnie. Szerintem ez a legfontosabb 
módosuló rendelkezés. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim! Kérdések, vélemények? Bertha 

Szilvia! 

Kérdések, észrevételek 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Igazából nekem csak két rövid 
kérdésem lenne. Az egyik: a társasági adóról szóló törvényben azt módosítják, hogy az 
Országos Érdekegyeztető Tanácsot kicserélik Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsra, ez 
azt jelenti, hogy a társaságiadó-törvény szempontjából azok az érdekképviseletek, akik nem 
tagjai az NGTT-nek, azok nem számítanak majd érdekképviseleti szervezetnek. Ez hogyan 
fogja majd befolyásolni, adott esetben melyik szervezet és milyen típusú adózását, tehát ez 
majd a szakszervezeteknek, vagy pedig hol, milyen rendszerben?  

Amit nagyon hiányolok a jogszabályból, most nem térnék ki arra, hogy hol mi fog 
rendkívül előnytelenül hatni a munkavállalókra, ezt majd a plenáris ülésen elmondjuk, de hol 
van az a Matolcsy György miniszter úr által hangoztatott rész, amikor eltörlik az egyéni 
járulékalap felső határát, amit ő szervesen kiemelt. És arra számítottunk, hogy ebben az 
adócsomagban nyilvánvalóan akkor ez benne lesz, hogy január 1-jétől ez lépjen életbe. De ezt 
nem találtuk meg benne. Tehát ez mikor várható? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kara alelnök úr! 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Tekintettel arra, hogy egy nagyon átfogó törvényjavaslatról van szó, az lenne a javaslatom, 
hogy a többségi támogató véleményt írásban vigyük a parlament elé. Természetesen a Fidesz-
KDNP részéről egyetértünk az előterjesztéssel. Oly sok területre terjed ki, ahogy elhangzott itt 
is, a személyi adótól a társasági adón keresztül egészen odáig, hogy a javaslat egyszerűsíti az 
adóhatósággal kapcsolatos igazgatási eljárást, úgyhogy a támogatásunk mellett a részletes 
véleményünket írásban fogjuk kifejteni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés? (Nincs jelentkező.) Akkor már csak abban 

bízhatunk, hogy a szuperbruttósítás kivezetése nem megint azokat fogja sújtani, akik 
egyébként is a legrászorultabbak és akkor nem kezdünk bele mély elemzésekbe, mert akkor 
hosszan itt ülhetnénk, hanem megadom a szót a kérdésekre adandó válaszadásra.  

 
DR. HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Az 

Országos Érdekegyeztető Tanács, illetve az NGTT fogalmak nem az adókötelezettség 
megállapítása szempontjából szerepelnek a társaságiadó-törvényben. Tehát akkor, hogyha egy 
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érdekvédelmi szervezet, egy szakszervezet gazdasági tevékenységet is végez, akkor fő 
szabály szerint csak a gazdasági tevékenységével kapcsolatos adó megszerzett vagy elért 
eredményét kell beadóznia. Ez egyébként független attól, hogy a társaság része-e az Országos 
Érdekegyeztető Tanácsnak vagy az NGTT-nek.  

A második kérdéssel kapcsolatban átadnám a szót Lóránt Szabolcs kollégámnak. 
 
LÓRÁNT SZABOLCS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A képviselő asszony 

járulékplafonnal kapcsolatos kérdése jogos, helyes az észrevétele. A jelen törvényjavaslat 
nem tartalmazza az ezzel kapcsolatos járuléktörvény-módosítási javaslatot. Ezzel 
kapcsolatban arról tudom a képviselő asszonyt tájékoztatni, hogy amennyiben a kormány 
megtárgyalja az ezzel kapcsolatos előterjesztést, és azt elfogadja, akkor természetesen bekerül 
a törvénymódosítás közé, vélhetően ebbe az adócsomagba, amit tárgyal a parlament. 
Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Általános vitára való alkalmasságról döntünk. Kik tartják 
alkalmasnak a törvényjavaslatot általános vitára? (Szavazás.) 12 igen, 3 nem, 2 tartózkodás. 
Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot befejeztük. Köszönöm szépen még egyszer a 
mély, elemző kiegészítéseket. 

Egyebek 

Mindössze annyit szeretnék jelezni, hogy arra törekszünk, hogy e hó 29-én 9 óra 30 
perckor találkozzunk. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra) 

 

Gúr Nándor  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


