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Napirendi javaslat  
 

1.  Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával 

összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11208. szám)  

(A Számvevőszéki és költségvetési bizottság módosító javaslatainak megvitatása) 

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

2. A felnőttképzésről szóló törvényjavaslat (T/9928. szám)  

(Zárószavazás előtti módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

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

A munkavállalók jogainak és biztonságának helyreállításáról szóló határozati 

javaslat  

(H/11278. szám)   

(Scheiring Gábor (független) képviselő önálló indítványa)  

4. Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/11107. szám)  

(Az Egészségügyi bizottság által benyújtott módosító javaslatok megvitatása) 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  
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Helyettesítési megbízást adott   
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Kiss Péter (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP)  
Egyed Zsolt (Jobbik) Bertha Szilviának (Jobbik)  
 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 
Dr. Odrobina László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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Megjelentek  
 
Demeter Zsuzsanna osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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Tóth Mihály referens (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Klész Tibor osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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Dr. Arany-Tóth Mariann referens (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Elkezdjük a mai napi munkánkat. 

A határozatképesség megállapítására szemmel már sort kerítettünk, ezzel nincs gond. 
A jelenléti íveket most képviselőtársaim még ellenjegyzik a helyettesítésekkel egyetemben, és 
akkor azt mindjárt be fogom diktálni a jegyzőkönyv számára.  

A napirend elfogadására teszek javaslatot. Ami elektronikus formában megküldésre 
került, azt teszem fel javaslatként, tehát öt napirendi pont tárgyalását jelzem. 
Képviselőtársaimat pedig kérdezem, hogy kik azok, akik ezzel egyetértenek. (Szavazás.) Úgy 
látom, hogy ez egyhangú, akkor megállapítom, hogy ezek szerint szavazunk.  

A tárgyalási időkeretnek a megállapítása kapcsán azt javaslom alelnök úr, hogy fél 11-
ig, egy órában, megítélésem szerint, a napirendi pontok tárgyalását meg tudjuk tenni, ha ez 
így elfogadható. Köszönöm szépen, akkor eszerint haladunk.  

És akkor most a helyettesítéseket beolvasom. Jómagam Kiss Pétert helyettesítem, 
Varga József helyettesíti Kara Ákos alelnök urat, Patay Vilmost Czira Szabolcs helyettesíti, 
Polics Józsefet helyettesíti Kontur Pál képviselőtársam, Spaller Endrét Karvalics Ottó 
képviselőtársam és Egyed Zsoltot pedig Bertha Szilvia. Köszönöm szépen. Ez azt jelenti, 
hogy 16 kézzel fogunk dolgozni a mai nap folyamán. Köszönöm szépen.  

A tárgyalási időkeretet megállapítottuk, és akkor a szokásjoghoz illesztetten csak 
jelzem, hogy a szerint haladnánk, hogy nyilván próbáljuk tartani az azonos időkeretben 
történő megszólalásokat, felváltva – először az ellenzéki oldalnak megadva a lehetőséget – 
dolgozunk. (Kara Ákos (Fidesz) és Patay Vilmos (Fidesz) képviselő urak érkeznek a terembe.) 

Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11208. szám) (A Számvevőszéki és 
költségvetési bizottság módosító javaslatainak megvitatása) (Első helyen kijelölt 
bizottságként) 

És akkor az első napirendi pont tárgyalására kerítünk sort, ami az egyes törvényeknek 
a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat, T/11208. szám alatt, kapcsolódó módosító javaslatokról szóló döntésről esik 
szó.  

A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről, ha minden igaz, Selmeczi-Kovács Zsolt 
főosztályvezető-helyettes urat, Laki Gábor főosztályvezető urat, Demeter Zsuzsanna 
osztályvezető asszonyt, Kecskés Ádám osztályvezető urat és Tóth Mihály referens urat 
köszönthetjük. Köszönöm szépen, hogy itt vannak az előre jelzettek alapján. 

Mindenki előtt ott fekszik a T/11208/28-as számú ajánlás, valamennyi pontról fogunk 
majd szavazni, állást fogunk foglalni. 

Az 1. pont, amiről állást foglalunk, amely a Költségvetési bizottságnak a 
módosítójaként jelenik meg. 

A kormány álláspontját kérdezem. 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány a javaslatot támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 12. Ki az, aki nem támogatja? 4-en tartózkodtak. 
A 2-es szintén a Költségvetési bizottság módosítója. 
Kormány? 
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SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt a javaslatot 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) 12-en. Ki nem? 3-an tartózkodtak. 
3-as, a Költségvetési bizottság módosítója szintén, ez összefügg a 4-essel és az 5-

össel. 
Kormány? 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslatot 

támogatja. 
 
ELNÖK: A javaslatot támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja? (Szavazás.) 12-en. 

Ki nem? 4 tartózkodás. 
A következő a 6-os, ami összefügg a 7-essel és a 18-assal. 
Kormány? 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslatot 

támogatja. 
 
ELNÖK: A javaslatot támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja? (Szavazás.) 12-en 

támogatják. Ki nem? 4-en tartózkodtak. 
Következik a 8-as, ami összefügg a 9-essel, 10-essel, a 10-essel, 11-essel és a 13-assal 

és a 14-essel is. Szakértő asszony, köszönöm szépen. 
Kormány? 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslatot 

támogatja. Üdvözlöm képviselőtársam, nyugodtan foglaljon helyet.  
Tehát a kormány támogatta – bocsánatot kérek, képviselőtársaim. (Szavazás.) 

Támogatták 12-en. Ki az, aki nem? 4-en tartózkodtak. 
Következő a 12-es, a Költségvetési bizottság módosítója. 
Kormány?  
(Dr. Nemény András (MSZP) képviselő úr a terembe érkezik.) 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja a kormány. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 12. Ki az, aki nem támogatja? Olyat nem látok. Most már 5 tartózkodásunk van, 
mert most már 17 kézzel dolgozunk. Üdvözlöm képviselőtársamat még egyszer. 

Következik a 15-ös, a Költségvetési bizottság módosítója. 
Kormány? 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány a 

javaslatot támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja a javaslatot. Képviselőtársaim, ki támogatja? (Szavazás.) 12-en. 

Ki nem? 5 tartózkodás. 
Következik a 16-os 23. oldalon, a Költségvetési bizottság módosítója. 
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Kormány? 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslatot 

támogatja. 
 
ELNÖK: A javaslatot támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja? (Szavazás.) 12-en. 

Ki nem? 5-en tartózkodtak. 
A 17-es, a Költségvetési bizottság újabb módosítója. 
Kormány? 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

ugyancsak támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatta. Ki támogatja, képviselőtársaim? 12-en. Ki nem? 5-en 

tartózkodtak. 
És a 19-es a következő, a Költségvetési bizottság módosítója. 
Kormány? 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja? (Szavazás.) 12-en. Ki nem? 5-en tartózkodtak. 
Köszönöm szépen, ezzel az első napirendi pontunkat befejezettnek tekintem. 

Köszönöm szépen az önök munkáját, az álláspontjuk rögzítését. Szép napot, jó munkát 
kívánok önöknek! 

A felnőttképzésről szóló törvényjavaslat (T/9928. szám) (Zárószavazás előtti 
módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Rátérünk a 2. napirendi pontunkra. A második napirendi pont a felnőttképzésről szóló 
törvényjavaslat, ami a T/9928-as szám alatt szerepel – zárószavazás előtti módosító javaslatok 
megvitatására kerül sor. Első helyen kijelölt bizottság vagyunk. 

A második napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről Odrobina László főosztályvezető urat és Klész Tibor osztályvezető urat, valamint 
Tóth Erzsébet referens asszonyt. Köszönöm szépen. 

Mindenki előtt ott fekszik a T/9928/61-es számú zárószavazás előtti módosító javaslat, 
amelynek 50 pontja van. Itt kétfajta verzió, lehetőség áll előttünk: szavazhatunk egyben 
csomagban, vagy szavazhatunk külön.  

Alelnök úr? 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Egyben. 
 
ELNÖK: A másik alelnök úr? 
 
VARGA JÓZSEF (Fidesz): Egyben. 
 
ELNÖK: Mind a két alelnök úr a csomagot támogatja.  
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Meghallgatjuk elnök véleményét. 
 
ELNÖK: Az én véleményem az 50 mellett foglal állást, de elfogadom a kemény két 

alelnöki javaslatot, ha a bizottság tagjai is egyetértenek ebben. Úgy látom, hogy igen, tehát a 
csomagban történő szavazást javasolják. Azt javaslom, hogy itt a zárószavazás előtti módosító 
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javaslatok tekintetében csomagban történő szavazásra kerüljön sor. Köszönöm szépen. Tehát 
ilyeténképpen járunk el. 

A kormány álláspontjára vagyok először kíváncsi.  
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Ez egy kicsit nehezíti a helyzetet. Megint vissza akar terelni az 50 

szavazásra. De már nem változtatom meg a döntést ilyen értelemben, tehát maradunk annál, 
hogy egy csomagban szavazunk; bár jobb lett volna a kormányálláspontot ismerni, mert az 
egy erősebb álláspont. De, ha tárcaálláspont van, akkor a tárcaálláspontot vettük tudomásul. A 
tárca támogatta. Köszönöm szépen. 

Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 12 támogatás. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2. Ki az, aki tartózkodott? 3. Köszönöm szépen. 

A második napirendi pont tekintetében eleget tettünk a kötelezettségünknek a 
csomagban történő szavazással. Köszönöm szépen. (Bertha Szilvia jelentkezik.)  

Parancsoljon képviselő asszony! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Csak egy hibára hívnám fel jóindulattal a figyelmet. 

Több helyen is láttuk, hogy 3014 a dátum, amit megjelölnek egyes törvények 
érvényességénél, meg hatálybalépésénél az indoklásban. Hosszú kormányzásra készülnek. 

 
ELNÖK: Hosszú kormányzásra készülnek a kollegák, nagyon nagy csalódás fogja érni 

őket. Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr, kollégái köszönöm szépen.  
Áttérünk a következő napirendi pont tárgyalására. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A 
munkavállalók jogainak és biztonságának helyreállításáról szóló határozati javaslat 
(H/11278. szám) (Scheiring Gábor (független) képviselő önálló indítványa) 

Következő napirendi pontunk az a 3. napirendi pont, ami nem más, mint döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről; ha a tárgysorozatba-vételre kerül sor, 
akkor az általános vitára való alkalmasságról. Ez a napirendi pont a munkavállalók jogainak 
és biztonságának helyreállításáról szóló határozati javaslat, ez a H/11278-as szám alatt 
szerepel. Scheiring Gábor független képviselőtársam helyet foglalhat az asztalnál, üdvözlöm. 
Képviselőtársam önálló indítványáról van szó, tárgysorozatba-vétel, és ha tárgysorozatba-
vételre kerül, akkor az általános vitára való alkalmasság megállapításáról.  

A harmadik napirend előadója természetszerűleg képviselőtársam lesz, Scheiring 
Gábor, ő lesz az előterjesztő. Köszöntöm egyben a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről 
dr. Jáczku Tamás főosztályvezető urat, Kósa István főosztályvezető urat, Őri János referenst 
és dr. Arany-Tóth Mariann referens asszonyt. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, a jelzések 
szerint.  

Azt javaslom, hogy ennek a napirendi pontnak a tárgyalásánál a kérdések, és az 
észrevételek feltételére majd egy körben kerüljön sor. 

Alelnök úr? 
 
VARGA JÓZSEF (Fidesz): Egyetértek. 
 
ELNÖK: Egyetért, megerősít. Azt javaslom, hogy a tárgysorozatba-vételnél 

elhangzottakat tekintsük az általános vitában elhangzottaknak is, ha arra persze sor kerül, 
hogy ne kelljen kétszer ugyanazt megismételni. 

Alelnök úr? 
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VARGA JÓZSEF (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Támogató, megerősítő álláspont. Köszönöm szépen. Akkor ilyeténképpen 

fogunk haladni, és először természetesen az előterjesztőnek, tehát Scheiring Gábor független 
képviselő úrnak adom meg a szót.  

Parancsoljon! 

Scheiring Gábor (független) előterjesztő szóbeli kiegészítése 

SCHEIRING GÁBOR előterjesztő: Köszönöm szépen, a szót. A határozati javaslatot 
olvashatják, úgyhogy én csak néhány dolgot emelnék ki belőle. A javaslat abból a célból 
született, hogy az Országgyűlés tegyen javaslatot a kormánynak, hogy a munkavállalók 
helyzetét javító intézkedéseket dolgozzon ki és hozzon meg. Ebből az intézkedési csomagból, 
amit a határozati javaslat tartalmaz és javasol, én kettőt emelnék ki. 

Az egyik a munkavállalók bérezésének a helyzete, a bérpolitikával kapcsolatos 
lépések, intézkedések. Mint ugye, a háttérben az áll, hogy az elmúlt években nagyjából a 
minimálbér értéke, a nettó minimálbér értéke az bő 7 százalékot veszített, úgyhogy ezzel 
kapcsolatban a határozati javaslat indítványozza, hogy a minimálbér értékét fokozatosan 
emeljük. Egyébként azt gondolom, hogy távlatosan a helyes az lenne, ha a létminimum 
szintjét el tudná érni a nettó minimálbér értéke, úgyhogy a javaslat egyik eleme ezt 
tartalmazza. Ehhez kötődően javaslatot teszünk arra, hogy az adójóváírás intézményének 
helyreállításával javítsuk a nettó keresetét a munkavállalóknak. 

A bérpolitikai intézkedéseken túl egy másik nagyon fontos intézkedés, és irány az a 
munkavállalói jogok és a munkavállalók biztonsága, úgyhogy ennek érdekében a határozati 
javaslat egy új munka törvénykönyve kidolgozására tesz javaslatot. Ezen belül én kiemelném 
a szabadsággal kapcsolatos szabályozásokat, a szabadsággal járó távolléti díj újraszámításával 
kapcsolatos új szabályalkotást, illetve a munkába visszatérő kismamáknak a védettségét, ha 
ezek a kismamák újra vissza kívánnak térni a munkahelyükre, akkor illesse meg őket is a 
védettség. Azt gondolom, hogy a bérpolitikai intézkedéseken túl ezek a munkavállalói jogokat 
erősítő intézkedések nem csak a biztonságot szolgálják, hanem egyébként, minden 
nemzetközi kimutatás mutatja, hogy az ilyen típusú intézkedések nemhogy rontják a 
foglalkoztatási mutatókat, hanem éppen hogy javítják őket, mint amilyen például a 
kismamákkal kapcsolatos szabályozás. Úgyhogy ezért bízom benne, hogy a bizottság vitára 
alkalmasnak fogja találni ezt a határozati javaslatot és támogatja azt, hogy az Országgyűlés 
foglalkozzon vele. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. 

Kósa István főosztályvezető (NGM) állásfoglalása 

KÓSA ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót. A határozati 
javaslat vizsgálatakor, az ott felvetetteket négy csoportba tudtuk sorolni. 

Az egyik csoportba azok a témák kerültek, amit a kormány már úgy gondoljuk, hogy 
amúgy is kezelt, és a kormány törekvései között szerepel, tehát ezért önálló határozati 
javaslatot hozni ezekben a kérdésekben nem szükséges, majd mindjárt kitérek rá részletesen, 
hogy melyek azok.  

Egyes felvetések a kormány részéről nem fogadhatóak el, hiszen a kormány alapvető 
filozófiáját sértené, vagy alapvető filozófiáját rendezné vissza abba az állapotba, amikor 
2010-ben megkezdődött a kormányzás. Vannak olyan tételek, és többek között ilyen a munka 
törvénykönyvével kapcsolatos felvetések, amelyek véleményünk szerint most is megfelelő 
biztonságot, és megfelelő választ adnak a kérdésekre. Illetve vannak olyan kérdéscsoportok, 
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mint például a minimálbér környéki kérdések, illetve az álláskeresési ellátásnak a 
problémaköre, amiben úgy gondoljuk, hogy valóban szakmai előkészítést, szakmai vitát 
érdemes folytatni, vizsgálat tárgyát kell hogy képezze, de úgy gondoljuk, hogy ehhez 
országgyűlési határozat most még nem szükségeltetik.  

Ha részletesen végigmegyünk a határozati javaslaton, akkor az első 2. a) pont, amit 
képviselő úr is kiemelt a bérpolitikai célkitűzésekkel kapcsolatban, mindenképpen 
hangsúlyozni kell, hogy 2011 óta a családi kedvezményt érvényesítők körében a reálbér 2011 
óta emelkedik. Való igaz, hogy ezt érvényesíteni nem tudok esetében, ezt a célt nem sikerült 
elérni, de 2013-ban egyrészt az akkor tervezett inflációt meghaladó minimálbér-emelés miatt, 
illetve a rezsicsökkentési lépések következtében csökkenő infláció miatt, valószínűsíthető, 
hogy már teljes körben a minimálbér reálértéke is emelkedni fog. Való igaz, hogy ezt nem 
sikerült elérni az elmúlt két évben, hogy teljes körű legyen, de azt tudni és látni kell, hogy a 
kormány igen nehéz gazdasági körülmények között kezdte meg az ország irányítását.  

Mindamellett meg kell említeni még, hogy a munkahelyvédelmi akcióterv elemei 
elsősorban azokra a hátrányos helyzetű rétegekre céloz – nem mondom, hogy lő –, akiknek a 
munkaerő-piaci helyzete és jövedelmi helyzete tulajdonképpen kívánnivalót hagy maga után. 
Az ő jövedelmük emelésének a lehetősége az, hogy például a FEOR-9-ben foglalkoztatottak, 
illetve az 55 év feletti, a 25 év alatti foglalkoztatottak után a munkáltatók automatikusan 
kedvezményeket, szociális hozzájárulási adókedvezményeket vehetnek igénybe, amit részben 
bérfejlesztésre is fordíthatnak.  

A határozati javaslat 2. b) pontja, ami az egykulcsos adóra vonatkozik, illetve az 
egykulcsos adó megszüntetésére vonatkozik, és az adójóváírás újbóli bevezetésére, ezt a 
kormány nevében elutasítjuk. Gondoljuk, hogy az egykulcsos adó az az adórendszer, ami 
megszünteti a kormányváltás előtti helyzetet, hiszen a kétkulcsos adó esetében a teljesítmény 
visszafogás teljesen egyértelmű volt a foglalkoztatottak részéről, hiszen itt bizonyos limit után 
kétszer annyi adót kellett fizetni, ha hozzáveszem a most már szociális hozzájárulási adót, 
tehát sokkal több ment az államkasszába a megkeresett bruttó bérekből, mint amit az egyén 
saját magának fel tudott használni. Ez már megváltozott, most jelenleg 50 százalék alatt van 
jóval az állami szerepvállalás az elvonásban, de úgy gondoljuk egyébként, hogy ez nem a 
végső állapot, tehát ezen még tovább lehet csökkenteni.  

A közmunkásokkal kapcsolatos 2. c) pont. Azt tudom elmondani, hogy a 
közfoglalkoztatás területén 2013-ban, ha csak a forrásoldalt nézzük, a 150 milliárd forintból 
körülbelül 90 milliárd fordítódik az úgynevezett Start-mintaprojektnek a támogatására, ahol 
ténylegesen, és valóban értékteremtő munka folyik a mezőgazdasági termeléstől kezdve a 
kazánprogramig; az ehhez kapcsolódó képzéstől az egyes területek fejlesztéséig gyakorlatilag 
ebbe minden beletartozik. Azt is érzékeli és tudja a kormány, hogy a közfoglalkoztatottak 
bérezése az egy köztes állapotban van, nyilvánvalóan egy olyan bért kellett megállapítani, ami 
nem ellenösztönöz az elsődleges munkaerőpiacon történő munkavállalásra. Ez különösen 
azokban a térségekben fontos és jelentős, ahol az elsődleges munkaerőpiac gyenge. Három 
megyét tudnék említeni: Szabolcs, Borsod és, ha jól emlékszem, Hajdú, ahol az országos 
közfoglalkoztatottak 30 százaléka fejtik ki a tevékenységüket, ezekben a megyékben az 
elsődleges munkaerőpiac jelenleg még gyenge. Tehát az nem fordulhat elő, hogy egy 
munkáltató bemegy a munkaerő-szervezethez, kér kiközvetítést az ő tevékenységéhez – 
legyen az a cipőfelsőrész készítés vagy baromfifeldolgozás, vagy akár akármi – és ne kapjon 
munkavállalót, mert a regisztrált álláskeresők közül hasonló bérért vagy azonos bérért inkább 
közfoglalkoztatásba mennek az emberek. Ez egyébként az „Út a munkához” programnak az 
egyik hátulütője volt, hogy ha minimálbéren lehet közfoglalkoztatásban dolgozni, és egy 
versenyszférában teljesítménybérért is ezt a bért lehet elérni, akkor nyilvánvalóan az emberek 
a könnyebbik megoldást igyekeznek választani. Viszont azt is meg kell említeni, hogy ennek 
a bérnek nyilvánvalóan többnek kell lenni, mint a segélyben elérhető bérezés, ezért valahol a 
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kettő között került megállapításra a közfoglalkoztatási bér. Bizonyos elmozdulás 2013. január 
1-jével azért megtörtént, hiszen a garantált bérminimum környékén azért emelés következett 
be. Tehát összegezve a határozati javaslat ezen pontját, úgy gondoljuk – mivel mi is 
gondolkozunk rajta, illetve a kormány is gondolkozik rajta –, vizsgálat tárgyát képezi, nem 
támogatjuk. 

A következő a 2. d), az álláskeresési járadék. Kicsit hasonló a problémakör. Itt is 
nagyjából arról volt szó, amikor döntött a kormány az álláskeresési járadék idejének a 
csökkentéséről, hogy ösztönözni kell mindenkit arra, hogy minél kevesebb időt töltsön el a 
regisztrációban, minél inkább arra kell törekednie, hogy visszakerüljön a foglalkoztatásba, és 
ez által biztos jövedelemhez jusson. A korábbi 9 hónapos álláskeresési eljárás, azt lehet 
mondani, hogy ellenérdekelt volt, meg a szintje is: ameddig a minimálbér 120 százalékát 
lehetett álláskeresési járadékként kapni, addig az elhelyezkedési hajlam igencsak alacsonynak 
volt mondható; ezt követően, nyilván, amikor lecsökkent a minimálbér 60 százalékára a 
támogatás, akkor már élénkebb volt az egyén hozzáállása az álláskereséshez. De ezen 
túlmenően, gondolkodtunk azon, hogy mit lehet ezzel a kérdéskörrel kezdeni, hogy vizsgáljuk 
azt, hogy a 3 hónap megfelelő-e, vagy sem, de úgy gondoljuk, hogy jelen körülmények között 
ez a módosítás nem támogatható. 

A 2. c) pont, ami a fiatalok munkanélküliségének a kezeléséhez kapcsolódik. Itt el kell 
mondanom, hogy a kormány az én véleményem szerint megelőzte az Európai Unió 
intézkedéseit, hiszen az EU az ifjúsági garanciaprogram bevezetését a 2014-2020-as 
intézkedésben tervezi, Magyarország is fog ehhez csatlakozni, vizsgáljuk a lehetőségeit, hogy 
melyik szegmensekben, hol. Mindenki előtt valószínű ismert, hogy 4 hónapon belül az 
álláskeresőt, illetve a nappali tanulmányait befejező fiatalt valamilyen aktív programba be kell 
vonni, ez lehet: képzés, szolgáltatás, bértámogatás, vagy valami hasonló. Na most, a valami 
hasonlóról azt kell mondjam, hogy a magyar kormány ugye, 2013. január 1-jétől bevezetett 
munkahelyvédelmi-akcióterve kiemelten céloz a 25 év alattiakra, és azon belül is még 
nagyobb támogatásban részesíti a pályakezdő-foglalkoztató munkáltatókat. A 25 év alattiak 
esetében a szociális hozzájárulási adó felét meg sem kell fizetni a munkáltatóknak, míg az 
olyan vállalkozásnak, aki olyan fiatalt foglalkoztat, aki még nem dolgozott 6 hónapot, annak a 
vállalkozásnak a fiatal vonatkozásában 2 évig nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási 
adót, és utána, ha még a korosztályába belefér, nyilvánvalóan a fele szociális hozzájárulási 
adókedvezményt is igénybe veheti.  

Ezen kívül mindenképpen meg kell, hogy említsem, az elmúlt év szeptemberében 
indított „első munkahely” garanciaprogramot, még a neve is összecseng az uniós névvel. Az 
„első munkahely” garanciaprogram keretében egy 4 hónapos foglalkoztatási támogatást 
adtunk – így fogalmazok, mert a program lezárult december 31-én – azon munkáltatóknak, 
akik pályakezdőt akartak és foglalkoztattak, nem volt semmilyen kitétel, hogy 4 hónap, 1 
hónap, akárhány hónap. A pályakezdők közül választó munkáltatók bér és járulék támogatása 
az elmúlt évben 100 százalékos mértékben valósult meg max. 4 hónapig, mert hát 
szeptemberben kezdődött, decemberben lezárult. Ebbe a programba egyébként 7000 fiatalt 
tudtunk bevonni, és a nyomon követések azt mutatják, hogy sikeresnek mondható a program, 
mert 4000 közülük ma is dolgozik, tehát az a félelem, hogy 90 százalékuk visszakerül az 
ellátórendszerbe, az nem volt valós. Éppen ezért a határozati javaslat ezen pontját nem 
támogatjuk.  

A 2. f) pontban az óvodai és a bölcsődei férőhelyek számának a bővítése napirenden 
volt, van és lesz. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ez egybecseng a kormány szándékaival és 
intézkedéseivel is. A kismamák széles körű foglalkoztatását egyébként a munkahelyvédelmi-
akcióterv is elősegíti, és a nők foglalkoztatása egyébként a 2010-es éveket követően 
egyébként elég szépen fejlődik – az időkorlát miatt egy kicsit gyorsítok, ezért a határozati 
javaslat ezen pontját sem támogatjuk. 
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A 2. g) pont: a családi adókedvezmény rendszerének igazságosabbá tételére vonatkozó 
javaslattal kapcsolatban azt tudjuk mondani, hogy mi másképp közelítjük meg ezt a kérdést. A 
kormány inkább azon gondolkozik, és abban próbál szakmai álláspontot kialakítani, hogy 
azok is igénybe tudják venni a családi adókedvezményt valamilyen formában, akik most 
jövedelmük miatt, adótartamuk miatt ezt nem tudják megtenni, tehát ezt a határozati javaslati 
pontot sem támogatjuk. 

Az új munka törvénykönyvével kapcsolatos felvetés nagyon távol áll a kormány 
filozófiájától, hiszen az új munka törvénykönyvét egy nagyon hosszas egyeztetést követően 
fogadta el az Országgyűlés, ezt megelőzően a munkavállalók és a munkáltatók 
érdekképviseletei a legfontosabb kérdésben már megegyezésre jutottak. A tapasztalatok 
birtokában egyébként a kormány nem zárkózik el a további pontosításoktól, egyébként egyik 
napirendi pont lesz nemsokára a távolléti díj, tehát abban például már meg is született a 
szakmai álláspont és javaslat, tehát ezt a pontot szintén nem támogatjuk. 

Az alapbéren felüli pótlékok rendezése. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, 
hogy ugye, a műszakpótlék esetében, aki valóban, miután most műszakban, tehát 2-től 10-ig 
dolgozik, azoknak a műszakpótléka összességében nem csökkent; azoké csökkent, akik 2 és 6 
óra közötti foglalkoztatása történik meg, tehát úgy gondoljuk, hogy emiatt tulajdonképpen 
nem kell módosítani a munka törvénykönyvét. 

A távolléti díj, azt már említettem a korábbiakban, úgyhogy ezt a javaslatot sem 
támogatjuk. 

A végkielégítés, tehát a 3. c) ponttal kapcsolatban. A végkielégítés kifizetés alól ne 
tudjon kibújni a munkáltató. Első pillanatra nem nagyon értettük a felvetést, de aztán utána 
elmélyedtünk benne, és arra jutottunk, hogy nincs módja, igazán nincs több módja a 
munkáltatónak, hogy kikerüljön a végkielégítés fizetése alól, magyarul: a felmondási jog 
jogellenes gyakorlásának a lehetőségét most is tulajdonképpen kizárja a munka 
törvénykönyve, tehát ezt nem támogatjuk.  

A 3. c) pont, a dolgozni visszatérő kismamákkal kapcsolatban: felmondás elleni 
védettség ismét megillesse. Azt kell mondjam, hogy továbbra is megilleti a kismamákat a 
felmondási védettség, csak a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával kapcsolatban 
szüntethető meg a munkaviszonya, az összes többi okból ez nem történhet meg, tehát a 
korábbi védettség véleményünk szerint továbbra is fennáll. Itt kell azért még megemlítenem, 
hogy az új munka törvénykönyve a közszférában korábban alkalmazott lehetőséget a 
versenyszférában foglalkoztatott kismamákra is kiterjeszti; ha kéri, akkor részmunkaidőben 
kell őket foglalkoztatni, és itt is meg kell említenem a munkahelyvédelmi akciótervet, mint 
kormányzati intézkedést, amely a gyesről visszatérő kismamák esetében is szociális 
hozzájárulási adókedvezményt biztosít. 

Tehát összességében azt tudom mondani, hogy a kormány álláspontja az, mivel a 
kérdéseket a kormány amúgy is kezelte vagy napirenden tartja, vagy úgy gondolja, hogy nem 
ilyen módon kell kezelni, ezért a határozati javaslatot nem támogatjuk. Köszönöm.  

(Polics József (Fidesz) képviselő úr érkezik a terembe.) 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető úr. A jelentkezés sorrendjében megadom 
a szót képviselőtársaimnak. Kérdések és észrevételek úgy, ahogy elhangzottak, akkor egy 
körben, képviselőtársaim. Ellenzéki oldalon? Kormányoldalon? Nagytömegű jelentkezést 
nem látok. Akkor kénytelen vagyok jómagam néhány gondolatot hozzáfűzni az előbb 
elhangzottakhoz; hasonló rövidséggel fogom megtenni, mint ahogy főosztályvezető úr ezt 
megtette.  

Bérpolitika. Bérpolitika tekintetében nem elvitatható az, amit az előterjesztő az írott 
anyagban megfogalmaz. Nem elvitatható, és a legeklatánsabb példája ennek a minimálbér. A 
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minimálbér tekintetében ugyanis 2010-ben, emlékképeim szerint, a minimálbér bruttója 
73 500 forint volt, ’12 decemberében még 93 000, most 98 000, ez a bruttója. A nettója 2010-
ben 60 200 forint volt, ’12-ben 60 900 forint volt, most meg 64 000-egynéhányszáz forint, 
magyarul a vásárlóerő értéke, hiszen a pénzünk inflálódik is, körülbelül 7-8 százalékkal 
kevesebbet ér, mint amennyit 2010-ben. De hozzáteszem azt is, hogy egy évvel ezelőtt jóval 
többel ért kevesebbet.  

A másik része a történetnek, hogy a munkaadók viszont jóval több járulékot fizetnek. 
Tehát egy haszonélvezője van ennek a történetnek, az az aktuális kormányzat. Egyrészt azért, 
mert a munkaadók több járulékterhet fizetnek a minimálbér után, másrészt azért, mert a 
munkavállalók kevesebb vásárlóerejű értékű pénzhez jutnak hozzá, és a kormány pedig több 
bevételre tesz szert. Lehet ezt bérpolitikának hívni, csak ez nem az állampolgárok, és ezen a 
bérszinten keresők számára megfogalmazható hasznos bérpolitika.  

Közben azt is tudja főosztályvezető úr, meg mindegyikünk, hogy az egykulcsos 
személyi jövedelemadó működtetése mellett az adójóváírás kivezetésére is sor került. Ez azt 
jelenti, hogy úgy az átlagkereset alatt Magyarországon ez most olyan 230 000 bruttó, 144-
145 000 nettó; az átlag alatti veszteséget könyveltek el az emberek, ők vannak többen. A 3,8 
millió munkavállaló közül nem ők a 10 százalék, vagy a 20 százalék, hanem ők a messze 
többség, ők veszteséget könyveltek el. Ez a bérpolitika, az én hitem szerint, megint csak nem 
a munkavállalók javát szolgáló bérpolitika. 

És persze vannak a béren kívüli jogok kérdéskörei is, amelyet önök egy évvel ezelőtt a 
munka törvénykönyve keretei között egészen furcsa módon szabályozták. Az ellenzék 
részéről több mint 700 módosító javaslat került beadásra. Mi szocialisták csak önmagunkban 
több mint 500 módosító javaslatot nyújtottunk be, sok fogadókészséget nem tanúsított a 
parlament e tekintetben. Jelzem, azok a változások, amelyek most kontúrjaiban 
megrajzolódnak, azok gyakorlatilag nem mások, mint amit mi akkor annak idején 
feszegettünk: a távolléti díj, sok minden egyéb más tekintetében.  

Nem akarok a részletekbe menni. Csak azt akarom mondani, hogy már akkor 
címszavakban kifogásoltuk a szabadság kérdéskörét, kifogásoltuk azt, hogy nem lesz igaz az, 
hogy csak formai váltásról van szó, amikor a szabadság helyett alap és pótszabadság kerül 
bevezetésre: 20 nap alap, és plusz a pótszabadság, ez nem fog semmilyen veszteségtartalmat 
jelenteni. Önök is tudják, hogy ma több százezren vannak ebben az országban, akik 
szabadságnapokat veszítenek el, például a közfoglalkoztatottak – ha már szóba hozta – 
ilyenek, akiknek a korábban megszerzett jogos szabadságnapjai veszítődnek el. Teljesen 
mindegy, hogy a nevelt gyermekeknek a számától függő pótszabadságokról van szó, vagy épp 
a szolgálati idő, a jogviszony tekintetében megszerzett időről van szó, hogy előtte 20 évet 
vagy 25-öt dolgozott, vagy nem: alapszabadság 20 nap, egyébként meg ennyi és nem több, 
nincs több.  

Azt szeretném mondani főosztályvezető úr, az elmondott dolgokhoz illesztetten, hogy 
tehát/és a bérpolitika kapcsán azok a hivatkozások, amelyeket ön említett, az én számomra 
elfogadhatatlanok. Másik részről kiegészítette a munkahelyvédelmi-akciótervvel a 
gondolkodást, ami szerintem nem baj, hogy létezik, csak tudja, egy alapvetést megint 
elfelejtett mondani. Azt, hogy ez a kormány nem erre vállalkozott. Ez a kormány arra 
vállalkozott, hogy egymillió új munkahelyet fog életre hívni, nem arra, hogy a munkahelyek 
megtartását fogja megtenni, hanem arra, hogy egymillió új munkahelyet fog teremteni. E 
tekintetben van adóssága ennek a kormánynak, merthogy nem hogy új munkahelyeket 
teremtene, hanem „elüldözte” innen a munkavállalói szándékkal bírók sokaságát; Matolcsy 
maga mondta, 500 ezren dolgoznak külföldön, noha ehhez a magyar kormánynak nem sok 
köze van, esetleg annyi, hogy nem itthon dolgoznak, hanem a határon kívül. (Kontur Pál: 10 
év alatt ígérte a kormány az egymilliót.) Kontur Pál képviselő úr nyomjon gombot, és utána 
megbeszéljük a kérdést.  
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A dolog lényege tehát a következő. (További közbeszólás Kontur Pál részéről.) 
Mondom, nyomjon gombot, kérjen szót, utána én adok szót, és akkor meg tudjuk beszélni, az 
előbb volt lehetősége rá. (Kontur Pál: Nem mesét kell mondani, hanem a valóságot.) Ha 
beszélni akar, akkor nyomjon gombot és jelentkezzen.  

Hozzáteszem az elhangzott gondolatokhoz azt is, hogy ha már a 
közfoglalkoztatottakról esett szó, akkor azt is meg kell említeni, igaz, hogy abban az érintett 
három megyében: Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és 
Hajdú-Bihar megyében van a közfoglalkoztatottaknak nagyjából a 30 százaléka, közel az 
egyharmada. De az is igaz, hogy ezek az emberek dúskálnak az anyagi javakban, most már 
nem 47 000, hanem 49 400 forint üti a markukat, tehát most már azért vígabban élnek, Zsiga 
Marcell gondolom most már felszabadult és boldog, hiszen ez már nem 47 ezer, hanem 
49 400 forint.  

Azt is hozzá kell tenni, hogy az a álláskeresési támogatás, amiről főosztályvezető úr 
szól, mármint, hogy a korábbi 9 hónapról 3 hónapra csökkent, nemcsak az időtartama 
csökkent, a mértéke is csökkent, csak a pontosság kedvéért jelzem. És azt is hozzáteszem, 
hogy minden bizonnyal tudja azt is főosztályvezető úr, hogy a korábbi jogcímeket a járulék 
beszedési alap, ami a munkaadó és a munkavállaló részéről történik meg – mármint hogy 
egyrészt a szolidaritásból fakadóan, másrészt a biztosításból fakadóan –, befizetésre kerül egy 
adott esztendőben körülbelül 190 milliárd forint ezeken a jogcímeken. Ebből a tavalyi 
költségvetésben, emlékképeim szerint, 57 milliárd forintot használtak fel, azaz az 
egyharmadát sem, miközben Magyarországon az átlagos elhelyezkedési időtartam 16 és 18 
hónap között pulzál, megközelítve a másfél évet. Másfél éve van annak, hogy ha valaki 
elveszíti a munkahelyét, akkor újra el tudjon helyezkedni, eközben önök 9 hónapról 3 hónapra 
csökkentették az álláskeresés időtartamát, sőt annak a mértékét is, amikor az európai átlag 
nagyjából a fél év körül mozog. Azt gondolom, ez nem túl humánus; másrészt a források 
elvétele, amely erre a célra fizetődik be, e tekintetben nem túl korrekt. 

A fiatalok munkanélküliségét érintően. Azt mondja a főosztályvezető úr, hogy 
megelőzték Európát. Kétségtelen, ott, ahol 30 százalék felett van a fiataloknak a 
munkanélküliség rátája, az utcán kezdik az életet, ott tényleg megelőzték Európát, csak nem 
pozitív, hanem pejoratív, negatív értelemben. Nem ismétlem, és nem kezdem el boncolgatni 
az 500 ezer fő összetételét e tekintetben.  

Rengeteg dolog lenne még, amit direkt cáfolatként az asztalra tehetnék. Nem kívánom, 
mert akkor nem fejezném be egy órán belül a bizottsági ülést, mint ahogy mondtam. Két 
zárógondolatom van. 

Az egyik az az, hogy én úgy ítélem meg, és ez a személyes véleményem, hogy az a 
fajta családtámogatási rendszer, ami az adókedvezmények tekintetében ott nyújt sokat, ahol 
egyébként is jó a körülmény, jó a helyzet. Jelesül: ha én, de akár a miniszterelnök – ő, azt 
hiszem ma is nevel három gyermeket a családban – havonta gyermekenként 33 ezer nettóhoz 
tud hozzájutni, az 99 ezer forint; ez, tudja: több mint a közfoglalkoztatottnak a kéthavi bére. 
És ha a közfoglalkoztatott nevel közben három gyermeket, ugyanúgy tisztességgel, csak ő 
közfoglalkoztatott, akkor ő olyan 12 ezer forint adókedvezményhez jut hozzá a három 
gyermek nevelése után, ez egy nem túl szolidáris, elgondolkodtató, támogatható magatartás. 

A másik gondolat pedig a munka törvénykönyvéhez kapcsolódóan globálisan. Akkor 
is, amikor folyamatában csak és arra törekszenek, hogy a rugalmasságot biztosítsák, 
miközben a biztonság felborul, aközben a munka világában békétlenség születik. Ez nem a 
profit többlet termelését hívja életre, ez sokkal inkább gáttá és korláttá válik. Akkor, amikor a 
munkavállaló mindig elszenvedője a történetnek, és a munkaadónak pedig azért adnak egy 
lehetőséget, hogy lenyúzzon egy bőrt a munkavállalóról, mert őt is sarokba állítják, jeleztem a 
példát – például a minimálbér utáni járuléktöbblet megfizetése kapcsán –, akkor ez egy 
szerintem nem túl jó politika és a munkaerőpiacra sem hat pozitívan.  
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Ezek azok a gondolatok, amelyeket mi az elmúlt esztendőkben folyamatosan – meg 
ezen kívül nagyon sok minden más – érzékeltettünk a parlament falai között és másutt is, 
amiért nyilvánvaló, a magam részéről, hogy én ezt az országgyűlési határozattervezetet 
támogatni fogom. Ezzel a határozati javaslattal, azzal az értékrenddel, és megítélésem szerint 
azzal a fajta magatartásformával, ami a munkavállalók javát szolgálja, egybevág. Ennyi talán 
rövid kiegészítésként, és nem feltétlen főosztályvezető úr mondatait kívántam cáfolni, csak 
felhívni a figyelmet arra, hogy van egy másik megközelítése is annak, amiről ön beszélt. 

Köszönöm szépen, ennyit a magam részéről, befejezem, és alelnök úrnak adom a szót. 
Parancsoljon! 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen elnök úr, a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Tisztelt előterjesztő, javaslatot tevő képviselő úr! Az anyagát megismertük, elolvastuk, a 
bizottsági ülésen sokféle összefüggésben, sok törvény kapcsán hasonló témákat szoktunk 
tárgyalni. Egészen pontosan azt nem látjuk, szerintem sokan, hogy milyen zászló alatt leng ez 
a megérkezett javaslat, a Párbeszéd Magyarországért? A Párbeszéd Magyarországért ugyan 
létezik ilyen szervezet – sűrűn változnak a szervezetek a baloldalon –, együtt üzemel, 
együttműködik a volt miniszterelnöknek a vállalkozásával, a Bajnai-féle vállalkozással. 
Gondolom én, amikor nézzük ezt az anyagot, és ennek a politikai üzenetét nézzük, akkor 
tulajdonképpen egyértelműen két üzenete van a javaslatnak. Egyrészt egy ígéretözön a 
Bajnai-féle politikai alakulat részéről, másrészt meg az elmúlt időszaknak, amiért felelősséget 
kéne vállalni annak az időszaknak a lerázása; az indoklás is erről szól, azt mondja, hogy a 
válság nem külföldről gyűrűzött be, hanem hazai gyártású. Igen, mi azt gondoljuk, hogy 
valóban az a gazdasági válság, ami 2007-2009 magasságában Magyarországot 
foglalkoztatáspolitika tekintetében például megrengette, az a külföldi hatások mellett 
erőteljesen a korábbi rossz kormányzásnak az eredménye. És valóban érdemes lenne 
számvetést készíteni azon a csapaton belül, amelyet ön is képvisel, amelyet önök is 
képviselnek – azt se tudjuk pontosan, hogy az a zászló mekkora, hova tart, meddig tart, meg 
milyen politikai alakulatok vannak benne, majd kiderül ez az elkövetkezendő hetekben, 
hónapokban –, hogy tulajdonképpen kik is okozták azt a válságot, és mi az az ígéret özön, ami 
érkezik.  

Igen, a munkanélküliség stagnál, valóban stagnál, emlékezhetnek rá képviselőtársaim, 
hogy nem mindig volt ez így, valamikor emelkedett, sajnos Magyarországon emelkedett; 
most az ellenkező tendencia van, a munkanélküliség Magyarországon stagnál és az EU-s 
országokban emelkedik. És érdekes, amikor végig tudjuk nézni ennek a javaslatnak a szakmai 
részét vagy a szakmára hasonlító részét, részben azt gondolom, hogy a különböző bizottsági 
üléseken a különböző törvénytervezetekhez kapcsolódóan nagyon sokat tárgyaltunk róla, 
most fogunk majd kihelyezett bizottsági ülésen a közfoglalkoztatásról beszélni. Igen lehetne 
magasabb a közfoglalkoztatotti bér, valóban jó volna, ha többet lehetne fizetni a 
közfoglalkoztatottaknak, de önmagában már, azt gondolom, azt gondoljuk, hogy az is nagy 
eredmény, hogy sok embernek ad lehetőséget a közfoglalkoztatás. Képzelje el képviselő úr, 
ha még a közfoglalkoztatás létszámát se tudtuk volna bővíteni, akkor az a sok magára hagyott 
ember, aki alól gazdasági értelemben az előző kormány alatt csúszott ki a talaj, akkor valóban 
ők mit tehetnének, mit csinálhatnának. 

Azt tudjuk, ismerjük, lehet, hogy én pontatlanul ismerem, de ha jól értelmezem, 
adóemelésre készül a Bajnai-féle csapat. Világosan kiolvasható ebből az anyagból, hogy afelé 
mozdul, afelé indul el ez a közös zászló alatt levő baloldali csapat.  

Álláskeresési járadék. Amikor az álláskeresési járadékról ebben az időszakban 
beszéltünk, akkor világosan elmondtuk, hogy az álláskeresési járadék több megközelítés miatt 
kell hogy csökkenjen. Azt is elmondtuk őszintén, hogy a Széll Kálmán-terv az 
adósságcsökkentéssel kapcsolatos, tehát, hogy az ország vissza tudja fizetni az adósságot, 
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amelyet az a csapat vett fel, az a csapat tette az ország vállára teherként, amelyet ön is 
képvisel, tehát ennek a csapatnak a terhét kell visszafizetni, és valóban sokféle 
áldozatvállalást, közteherviselést kértünk; most ennek témája nyilván az ön előterjesztése. 
Csak említem, hogy például a közteherviselésnek egy fontos része volt a bankadó és a 
különböző szolgáltató kereskedelmi, kereskedő cégeknek az adóterhe, amivel próbáltuk azt a 
nagy terhet, azt a nagy adósságot, legalább annak az emelkedését megállítani, amelyet önök, 
az önök politikai csapata az ország nyakába varrt.  

A munkanélküliség, a fiatalok munkanélkülisége egy valóban fontos probléma. Pont 
az előző bizottsági ülésen, szerintem kellő szakmai higgadtsággal kezeltük, kezelte a 
bizottság. Pont arról beszéltünk, egy képviselőtársunk vett részt egy olyan EU-s szakmai 
összejövetelen, ahol a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatos intézkedéseket, leendő 
intézkedéseket beszéltük, ez valóban egy fontos dolog. A fiatalok munkanélkülisége – ha 
megnézi képviselő úr, majd az önöknek, önnek készített, vagy az ön által készített anyagnak a 
nyilvánvaló hátterét –, akkor látni fogja, hogy pont az az időszak, amikor megugrik, igen pont 
az előző kormány időszaka, ahol megugrik és beragad a fiataloknak a munkanélkülisége. És 
valóban helyes az, hogy a minisztérium részéről – de megjegyzem egyébként itt a 
bizottságban bármely párt részéről, aki jelen van pártként – a fiatalok munkanélküliségét 
csökkentő intézkedések, az ő sorsukon való segítés, például az „első munkahely” garancia 
program, valóban ezt emlegettük többször is, reméljük, hogy ebben az esztendőben ez is 
segíteni fog. Az kétségtelen egyébként, hogy újra és újra napirendre kell hozni ezt a kérdést.  

Aztán szeretném még, szeretnénk még elmondani, hogy a munka törvénykönyve az 
egy érdekes kérdés, mert, ha sokféle dolgot szeretne valaki a politikai céljai között 
megvalósítani, akkor valóban néha magával ellentmondásba keveredik.  

Szeretnék egyet kérdezni képviselő úrtól. Vajon a régi, vagy a most hatályos munka 
törvénykönyve hozza azt a lehetőséget, hogy Magyarországon a termelő tevékenység, a 
termelékenység emelkedhet. Ha megnézi az indoklást vagy az indoklását, ha egyedül 
terjesztette elő ezt a javaslatot, akkor látja, hogy termelékenység emelkedéséről beszél. Akkor 
ezt a kérdést válaszolja meg saját magának és mindannyiunknak, hogy az ország 
szempontjából akkor melyik munka törvénykönyve az, ami ebbe az irányba hat: a most 
hatályos munka törvénykönyve, vagy a régi munka törvénykönyve.  

És most elnök úr is nagyon bölcsen, és nagyon köszönöm szépen, hogy nagyon szűkre 
szabottan nem nyitotta meg a politikai keretet, én se nyitom meg a munka törvénykönyvével 
kapcsolatos több szempontú megközelítést és vitát, hogy abban a módosítóban mik 
szerepeltek, milyen egyeztetés folyt előtte – Czomba Sándor hétről hétre megválaszolja 
plenáris ülésen a kormány részéről – csak szeretnék rá utalni, hogy például, amiben az élet 
elhaladt már a javaslaton. Ugye, most az előző napirendi pontként tárgyaltunk, és szintén 
munkaadói, munkavállalói szervezetekkel közös egyeztetési folyamat eredményeképpen 
került ide a távolléti díj. A másik javaslat a munka törvénykönyve szerint a kismamákat 
fokozott védelem, a védett korú munkavállalókkal azonos munkajogi védelem illeti meg a 
munka törvénykönyve kapcsán, annak egy előzetes munkaanyaga kapcsán, ez most már 
idestova – elnök úrra nézek – két éve, két és fél éve, tehát ez egy régen lefutott, lezajlott csata. 
Képviselő úrtól megkérdezem, hogy emlékszik-e még a régi munka törvénykönyvében a 
részmunkaidő igénybevételére a kismamák esetében hogyan, milyen módon volt lehetőség, a 
mostani új munka törvénykönyve hogyan, milyen módon szabályozza képviselő úr szerint; 
előremozdulás történt ahhoz képest, vagy sem. Ha nem történt, képviselő úr szerint, a 
részmunkaidő tekintetében, akkor lehet, hogy nem ugyanazt a törvényt ismerjük vagy 
olvassuk.  

A munkahelyvédelmi-akcióterv egy roppant fontos dolog. Talán kicsit hasonlít az 
„első munkahely” garancia programra, hogy a kormány egy picit előtte van az uniós 
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trendeknek, a pozitív intézkedések tekintetében a munkahelyvédelmi-akcióterv pont ebben az 
esztendőben azoknak segít, akiknek elsősorban a munkahelyek megőrzésére kell koncentrálni.  

Én ezeket mondtam volna el, olyan sok mindent lehetne politikai értelemben mondani. 
És az az igazság, hogy talán én még ezt így nyilvános ülésen, bizottsági ülésen, a 
parlamentben biztos nem mondtam el, de a helyzet az, hogy azért valamilyen szempontból 
vérlázító, hogy egy politikai családnak a képviselői kivándorlásról, meg nem tudom, miről 
beszélnek, és ahhoz a politikai családhoz tartozik egy ember, aki elküldte azokat az embereket 
Magyarországról, akik másképpen gondolkodtak. Szóval, hogy itt van ebben az indoklásban 
morál, meg nem tudom micsoda, hogy akkor hogyan állunk ennek a morálnak a dolgával. 
Tehát a képviselő úrnak a jó szándékát értem, a politikai üzenetet világosan megértettük, a 
szakmai részt rendszeresen szoktuk hozni bizottsági ülésen, a Fidesz-KDNP frakció nem 
javasolja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm alelnök úr. Kérdezem, van-e még más hozzászólási szándék. 

(Nincs jelzés.) Nincs, akkor mielőtt visszaadom a szót, a jegyzőkönyv számára három 
egyszerű gondolatot fogalmazok meg. 

Az egyik az, ami nem vitatható el, 500 ezer ember, az 500 ezer ember, akinek el kellett 
hagyni ezt az országot azért, hogy meg tudjon élni ő, vagy a családja. 

A másik mondat az adósság kérdésköre. Mert én arról nem beszéltem, és alelnök úr, 
igen, tényszerű, hogy az elmúlt kormányzás időszakában emelkedett az államadósság. Az is 
tényszerű, hogy ennek az okai részben még ’98-2002 Fidesz általi lakástámogatási 
programból származtathatóak, amelyek arról szóltak, hogy nem az első lakáshoz való jutást, a 
harmadik, meg az ötödik lakáshoz való jutás több tízmillió forinttal való támogatását is 
magában hordozta, és ennek olyan mértékű hagyatéka, hozadéka volt, ami gyakorlatilag az 
államadósság 21-egynéhány százalékos növekedéséből jelentős hányadot tett ki.  

A másik – azt nem fogom elkezdeni ragozni – egy hosszú távú biztonságos 
nyugdíjrendszer kiépítését szolgálta, amelynek a megtakarításai olyan 3000 milliárd forintot 
hívtak életre, amelyet önök elkoboztak és ma már semmi nincs belőle, és az államadósság 
meg nem kevesebb, mint amennyi volt. És a harmadik, hogy a kormányváltáskor a Magyar 
Nemzeti Bankból jelentős összeg ott volt ebből a felvett hitelből, úgyhogy ezeket a számokat 
érdemes megnézni, utánanézni, és akkor utána beszélni az államadósság kérdésköréről. 

És a harmadik utolsó gondolat, a tényszerűség kedvéért, az pedig az, hogy a 
munkanélküliség, amikor a 12 százalékot nyaldossa, azt közelíti, akkor némi cinizmus az, 
arról beszélni, hogy hogy csökken. Ráadásul akkor, amikor az álláskeresési támogatás 
időtartamát megharmadolják, 9-ről 3 hónapra csökkentik a mértékét, akkor ennek az kellene, 
hogy legyen a következménye – nyilván nem direkten –, hogy egyharmadára csökkenjen. 
Hiszen 3 hónapot követően miért is legyen valaki a regiszterben nyilvántartva, hiszen 
semmifajta segítő kezet nem kap az elhelyezkedéséhez anyagi értelemben, illetve egyéb más 
tekintetben sem nagyon; mert ma, ha megnézik, akkor az állásajánlatok 80-90 százaléka az a 
támogatotti körbe tartozó állás általi, ami a közfoglalkoztatás tekintetében való elhelyezkedést 
segíti. Tehát, ha valaki az elsősegélyes munkaerőpiacról esik ki, akkor esélye nincs a mai 
rendszer keretei között, a mai támogatási feltételek mellett elhelyezkedni; önök azt az esélyt is 
elvették, hogy ő önmaga oldja meg, oldja fel ezt az anomáliát.  

És közben a foglalkoztatottak száma pedig megint csak 3,8-3,9 millió főnél ragad be, 
300 ezerrel több kellene most legyen, mint amennyi volt – ugye, az egymillió új munkahely 
ígérete szerint 3 év eltelte után –, de legalább 300 ezerrel kevesebb. Mert, ha megnézzük a 
statisztikai nyilvántartási rendszert, hogy az 500 ezer emberből mennyien vannak benne 
ebben a 3,8 millióban, akkor bizony több százezren egyszerűen azért, mert a KSH úgy tartja 
nyilván a foglalkoztatottakat, hogy aki 6 hónapnál nem régebben dolgozik folyamatosan 
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külföldön, azok ugyanúgy részét képezik ennek a statisztikának, mint akik a határon belül 
dolgoznak.  

Mélyebb elemzésbe nem kívánok belebocsátkozni, csak a jegyzőkönyv számára ezt a 
három kiegészítést meg kellett tennem.  

Alelnök úr, parancsoljon! 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm elnök úr. Csak két pontosítás, és a többire, amiben 

frontot nyitott elnök úr, azokra nem reagálok, lesz még rá mód és lehetőség más napirendi 
pont, meg más bizottsági ülésen. A munkanélküliség stagnál, ugye, ezt mondtam, ezt 
szeretném megerősíteni. 

A másik dolog pedig, az valóban egy szakmai típusú megközelítés is lehet, azt 
gondolom, majd kivitatkozzuk magunkat máshol, meg a vitán túl majd itt meg is kell találni a 
megoldást, mert elég régóta nincs meg a megoldás, hogy nagyon sokan beragadnak a 
regiszterbe. Tehát ez egy olyan problematika, ami nem ennek a hétnek a problémája, hanem 
sokkal hosszabb időszaknak a problémája, és egy nagy munkahelyteremtő beruházásnak a 
dolga; a munkaerőpiacon megjelenő keresletnél derül ki, hogy valóban nagyon sokan 
ragadnak regiszterbe, akikkel nem tudni, hogy mi van, lehet, hogy már éppen máshol valami 
módon munkát is vállalnak – ez egy szélesebb típusú probléma, elnök úr. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebben nincs közöttünk nézetkülönbség, nem is volt soha. 

Köszönöm szépen. Az előterjesztőnek megadom a szót. 
Scheiring Gábor képviselőtársam, parancsoljon! 

Scheiring Gábor viszonválasza 

SCHEIRING GÁBOR (független): Köszönöm szépen. Én főosztályvető úrnak külön 
szeretném megköszönni az alapos reakciókat, nem nagyon emlékszem még, hogy a 
kormányoldal részéről ilyen részletes és konstruktív hozzászólást kaptam volna, még akkor is, 
ha nem sok mindenben értettünk egyet, úgyhogy én ezt külön szeretném megköszönni. 

Én egyetlenegy felvetésre szeretnék részletesen reagálni, aztán pedig csak a teljes 
képpel foglalkozni nagyon röviden, nem rabolva az idejüket. Ez a termelékenység kérdése, 
amivel kapcsolatban kaptam egy kérdést. Itt valóban, azt gondolom, hogy élesen eltérően 
gondolkozunk mi a Párbeszéd Magyarország részéről, és a kormány. Önök azt gondolják, 
hogy a termelékenységet azzal lehet növelni, ha fokozzák a munkavállalók versenyeztetését 
egymással szemben; azt gondolják, hogy akkor lehet növelni a termelékenységet, ha a 
munkavállalók védettségét, ha lehet, akkor csökkentik; illetve a béreket, amennyire lehet, 
azokat lenyomják, alacsony szinten tartják, mint ahogy az az elmúlt időszakban történt. 
Csökkentik a költségeket, adott esetben kevesebbet fordítanak oktatásra, egészségügyre és 
általában a humán tőkére, és akkor ezekkel az alacsonyabb költségszinttel majd akkor 
növekszik a termelékenység, ez egy hozzáállás.  

A mi hozzáállásunk ezzel szemben az, hogy érdemben akkor lehetne a 
termelékenységet növelni, ha a hozzáadott érték, amit a cégek és a munkavállalók 
előállítanak, dimenziókkal nagyobb tudna lenni ebben az országban. Ehhez pedig az kell, 
hogy a humán tőkét tőkének tekintsük, ne pedig egy felesleges költségelemnek, ezért kell, 
hogy befektetessünk az oktatásba és befektessünk az emberbe, és ennek megfelelően 
megfelelő védettséget biztosítsunk neki a munkahelyen, és ennek megfelelő bérezést is 
biztosítsunk neki a munkahelyen. És adott esetben, akik kikerülnek a munkaerőpiacról, azokat 
segítsük vissza a munka világába; és azt vegyük észre, hogy ezek az emberek dolgozni 
akarnak, nem pedig lustaságból vannak a munkaerőpiacon kívül. Az a magyar ember, aki 
munkát talál Európában, a legtöbbet dolgozik, Magyarországon egy főre vetítve átlagosan az 
egyik legmagasabb a munkavállalók részéről a ledolgozott órák száma egész Európában, tehát 
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egy nagyon sokat dolgozó nép a magyar, nem igaz, hogy azért nem dolgozna, mert a szociális 
ellátások vagy a lustaság, vagy bármi egyéb őt a munka világától távol tartaná. Tehát nem 
lenézni kellene az embereket, és nem ellenséget látni bennük, hanem megbízni bennük, 
felruházni őket képességekkel, ellátni őket azokkal az erőforrásokkal: oktatással, 
képzettséggel, anyagi erőforrásokkal, ami hosszú távon a termelékenység javuláshoz, és a 
hozzáadott érték folyamatos növeléséhez vezetne, azt gondolom, hogy ez egy alapvető 
filozófiai különbség a két oldal között.  

Nagyon sok minden elhangzott, én összességében egyetlenegy dolgot emelnék ki. 
Talán látták a TÁRKI-nak a felmérését, európai stratégiában definiált szegénységi mutató 
alapján vizsgálták az országban élők, a magyarok anyagi helyzetét, és nőttek az 
egyenlőtlenségek Magyarországon, nőtt a szegénység Magyarországon az elmúlt három év 
során. És talán, ami az egyik legbrutálisabb, azon belül, hogy közel a fele a magyaroknak 
most már szegénységben él, ennek a tömegnek majdnem a fele 25 év alatti. A fiataloknak 
eltűnt a jövője ebben az országban, és ez drasztikus változásokat követel meg azonnali 
hatállyal a politikában. Ez a javaslat, amit mi beterjesztettünk, ezzel kívánna foglalkozni: 
bérpolitikai intézkedésekkel, a foglalkoztatottság javításával és ezen belül kiemelten a fiatalok 
munkaerő-piaci helyzetével és kilátásaival. Úgyhogy én akkor, ha mást nem, ezeket a 
tényeket szeretném még egyszer a kormányoldal figyelmébe ajánlani. Ha nem is az én 
határozati javaslatom, vagy a mi határozati javaslatunk formájában, azért talán egy-két 
elemet, mint amilyen például a munkanélküli segély, álláskeresési járadék, vagy még számos 
más elem, ha úgy érzik, hogy alkalmas arra, hogy megfontolják és bevezessék, akkor attól 
függetlenül, hogy ezeket mi javasoljuk vagy önök javasolják, mi ezeket mindenképpen 
támogatni fogjuk majd. Nagyon szépen köszönöm a javaslatra szánt idejét a bizottságnak.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, Scheiring Gábor képviselőtársam. 
Határozathozatalra kerítünk sort, ha egyetértenek képviselőtársaim. Úgy látom, igen.  
Tárgysorozatba-vételről döntünk. Aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslatot 

tárgysorozatba vegyük, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt! (Szavazás.) 5-en. Akik nem 
értenek egyet ezzel? (Szavazás.) Ők is voltak 12-en. Köszönöm szépen.  

Ilyen értelemben azt kell megállapítsam, hogy az általános vitára való alkalmasságról 
nem kell döntenünk, sajnálatos módon.  

Köszönöm szépen, ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Képviselőtársam köszönöm 
szépen. Főosztályvezető urak, kollégáik köszönöm szépen a részvételüket, 
együttműködésüket. Szép napot, jó munkát kívánok önöknek! 

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11107. szám) (Az Egészségügyi bizottság által benyújtott módosító 
javaslatok megvitatása) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, ez a 4. napirendi pont – miközben önöktől 
elköszönök, viszontlátásra –, ami nem más, mint az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási 
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Ez a T/11107-es szám alatt szerepel, az 
Egészségügyi bizottság által benyújtott módosító javaslatok megvitatására kerítünk sort.  

Itt az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről dr. Cserháti Zoltán főosztályvezető 
urat és dr. Raffay Bálint szakmai tanácsadó urat köszöntöm. Üdvözlöm önöket. 

Mindenki előtt ott kell, hogy feküdjön a T/11107/44-es számú számozott ajánlás, 
amelyből egy pont érinti a bizottságunkat. Ez a 10-es pont, ami egyben összefügg a 11-es, 12-
es és 15-ös ponttal, ez az Egészségügyi bizottságnak a módosítója. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
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DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen, elnök úr. A kormány támogatja a javaslatot. 

 
ELNÖK: A kormány támogatja a javaslatot. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki 

támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 12-en. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5-en 
tartózkodtak. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot bezártuk. 

Önöknek köszönöm az álláspont rögzítését, viszontlátásra. 

Egyebek 

Nekünk még van teendőnk, az 5. napirendi pont, az egyebek. Itt azt szeretném jelezni, 
hogy az Európai ügyek albizottsága ma az interpellációk után ülést tart a parlament főemelet 
61-es számú termében, csak azért, hogy aki érintett, az tudjon róla. 

A másik közlendőm az pedig az, hogy a bizottság a soron következő ülését e héten, 
pénteken tartja. Pénteken Rozsály a helyszín, mint arról már a korábbiakban beszéltünk. 11 
órakor kezdődik a bizottsági ülés, és azért hogy mindenki kellően előre felkészült legyen, 
szeretném jelezni, hogy innen indul a kisbusz a ház elől 6 órakor. Aki ezt igénybe kívánja 
venni, az a szakértő asszonnyal való egyeztetés alapján ezt meg tudja tenni. 

Nekem ez a két bejelentésem volt. Kérdezem, van-e bárkinek bármi más. Igen. 
Bertha Szilvia! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Kérdésem, vagy nem is tudom, megjegyzésem lenne. 

Most a honvédelmi törvény módosításához adott be fideszes képviselő egy módosító 
javaslatot, ami viszont a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról szól. Ilyen 
esetben nem lehet kikérni ezt a módosítót, hogy megtárgyalja a bizottság? 

 
ELNÖK: Ki lehet kérni. Szakértő asszony! 
 
FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA, a bizottság főtanácsadója: Mint nem kijelölt 

bizottság megtárgyalhatjuk ezt az egy módosítót, csak már a határidőn mindenféleképpen túl 
vagyunk. Nem volt nálunk sem általános vitája, sem módosítója, sem kapcsolódója, és ugye, a 
zárószavazás előtt az utolsó kapcsolódó körbe nyújtotta be Tapolczai Gergely ezt a 
módosítást. Maximum annyit tudunk mondani, tárcaálláspont nélkül, de azt ott támogatták 
természetesen. Megkérdeztem a bizottsági tanácsadót, hogy mi történt múlt csütörtökön a 
Honvédelmi bizottság ülésén, ott támogatást nyert a kormány részéről ez a módosító 
indítvány, és benne lesz a támogatotti sorban, így erről a plenáris ülésen már nem is fognak 
külön szavazni róla. 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): És ilyenkor nem lehet azt mondani, hogy 

házszabályellenes, merthogy az illetékes szakbizottság nem tárgyalta? 
 
FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA, a bizottság főtanácsadója: Feladatkörünket 

érintően többször van olyan módosító indítvány, amit a másik törvényjavaslathoz nyújtanak 
be, és nem tárgyalja meg a bizottság, tehát ez így nem házszabályellenes.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Más? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor szép napot 

mindenkinek, találkozunk a parlamentben. Jó munkát! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 48 perc) 
  

GúrNándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 



 
Ikt. sz.: FMB/34-1/2013.  

FMB-13/2013. sz. ülés 
(FMB-112/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 
2013. június 3-án, hétfőn, 9 óra 35 perckor  

az Országgyűlés Irodaháza I. emelet 128. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 
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Dr. Klész Tibor osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Jáczku Tamás főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Őri János referens (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Arany-Tóth Mariann referens (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Elkezdjük a mai napi munkánkat. 

A határozatképesség megállapítására szemmel már sort kerítettünk, ezzel nincs gond. 
A jelenléti íveket most képviselőtársaim még ellenjegyzik a helyettesítésekkel egyetemben, és 
akkor azt mindjárt be fogom diktálni a jegyzőkönyv számára.  

A napirend elfogadására teszek javaslatot. Ami elektronikus formában megküldésre 
került, azt teszem fel javaslatként, tehát öt napirendi pont tárgyalását jelzem. 
Képviselőtársaimat pedig kérdezem, hogy kik azok, akik ezzel egyetértenek. (Szavazás.) Úgy 
látom, hogy ez egyhangú, akkor megállapítom, hogy ezek szerint szavazunk.  

A tárgyalási időkeretnek a megállapítása kapcsán azt javaslom alelnök úr, hogy fél 11-
ig, egy órában, megítélésem szerint, a napirendi pontok tárgyalását meg tudjuk tenni, ha ez 
így elfogadható. Köszönöm szépen, akkor eszerint haladunk.  

És akkor most a helyettesítéseket beolvasom. Jómagam Kiss Pétert helyettesítem, 
Varga József helyettesíti Kara Ákos alelnök urat, Patay Vilmost Czira Szabolcs helyettesíti, 
Polics Józsefet helyettesíti Kontur Pál képviselőtársam, Spaller Endrét Karvalics Ottó 
képviselőtársam és Egyed Zsoltot pedig Bertha Szilvia. Köszönöm szépen. Ez azt jelenti, 
hogy 16 kézzel fogunk dolgozni a mai nap folyamán. Köszönöm szépen.  

A tárgyalási időkeretet megállapítottuk, és akkor a szokásjoghoz illesztetten csak 
jelzem, hogy a szerint haladnánk, hogy nyilván próbáljuk tartani az azonos időkeretben 
történő megszólalásokat, felváltva – először az ellenzéki oldalnak megadva a lehetőséget – 
dolgozunk. (Kara Ákos (Fidesz) és Patay Vilmos (Fidesz) képviselő urak érkeznek a terembe.) 

Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11208. szám) (A Számvevőszéki és 
költségvetési bizottság módosító javaslatainak megvitatása) (Első helyen kijelölt 
bizottságként) 

És akkor az első napirendi pont tárgyalására kerítünk sort, ami az egyes törvényeknek 
a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat, T/11208. szám alatt, kapcsolódó módosító javaslatokról szóló döntésről esik 
szó.  

A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről, ha minden igaz, Selmeczi-Kovács Zsolt 
főosztályvezető-helyettes urat, Laki Gábor főosztályvezető urat, Demeter Zsuzsanna 
osztályvezető asszonyt, Kecskés Ádám osztályvezető urat és Tóth Mihály referens urat 
köszönthetjük. Köszönöm szépen, hogy itt vannak az előre jelzettek alapján. 

Mindenki előtt ott fekszik a T/11208/28-as számú ajánlás, valamennyi pontról fogunk 
majd szavazni, állást fogunk foglalni. 

Az 1. pont, amiről állást foglalunk, amely a Költségvetési bizottságnak a 
módosítójaként jelenik meg. 

A kormány álláspontját kérdezem. 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány a javaslatot támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 12. Ki az, aki nem támogatja? 4-en tartózkodtak. 
A 2-es szintén a Költségvetési bizottság módosítója. 
Kormány? 
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SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt a javaslatot 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) 12-en. Ki nem? 3-an tartózkodtak. 
3-as, a Költségvetési bizottság módosítója szintén, ez összefügg a 4-essel és az 5-

össel. 
Kormány? 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslatot 

támogatja. 
 
ELNÖK: A javaslatot támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja? (Szavazás.) 12-en. 

Ki nem? 4 tartózkodás. 
A következő a 6-os, ami összefügg a 7-essel és a 18-assal. 
Kormány? 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslatot 

támogatja. 
 
ELNÖK: A javaslatot támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja? (Szavazás.) 12-en 

támogatják. Ki nem? 4-en tartózkodtak. 
Következik a 8-as, ami összefügg a 9-essel, 10-essel, a 10-essel, 11-essel és a 13-assal 

és a 14-essel is. Szakértő asszony, köszönöm szépen. 
Kormány? 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslatot 

támogatja. Üdvözlöm képviselőtársam, nyugodtan foglaljon helyet.  
Tehát a kormány támogatta – bocsánatot kérek, képviselőtársaim. (Szavazás.) 

Támogatták 12-en. Ki az, aki nem? 4-en tartózkodtak. 
Következő a 12-es, a Költségvetési bizottság módosítója. 
Kormány?  
(Dr. Nemény András (MSZP) képviselő úr a terembe érkezik.) 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja a kormány. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 12. Ki az, aki nem támogatja? Olyat nem látok. Most már 5 tartózkodásunk van, 
mert most már 17 kézzel dolgozunk. Üdvözlöm képviselőtársamat még egyszer. 

Következik a 15-ös, a Költségvetési bizottság módosítója. 
Kormány? 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány a 

javaslatot támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja a javaslatot. Képviselőtársaim, ki támogatja? (Szavazás.) 12-en. 

Ki nem? 5 tartózkodás. 
Következik a 16-os 23. oldalon, a Költségvetési bizottság módosítója. 
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Kormány? 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslatot 

támogatja. 
 
ELNÖK: A javaslatot támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja? (Szavazás.) 12-en. 

Ki nem? 5-en tartózkodtak. 
A 17-es, a Költségvetési bizottság újabb módosítója. 
Kormány? 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

ugyancsak támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatta. Ki támogatja, képviselőtársaim? 12-en. Ki nem? 5-en 

tartózkodtak. 
És a 19-es a következő, a Költségvetési bizottság módosítója. 
Kormány? 
 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja. Képviselőtársaim, ki támogatja? (Szavazás.) 12-en. Ki nem? 5-en tartózkodtak. 
Köszönöm szépen, ezzel az első napirendi pontunkat befejezettnek tekintem. 

Köszönöm szépen az önök munkáját, az álláspontjuk rögzítését. Szép napot, jó munkát 
kívánok önöknek! 

A felnőttképzésről szóló törvényjavaslat (T/9928. szám) (Zárószavazás előtti 
módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Rátérünk a 2. napirendi pontunkra. A második napirendi pont a felnőttképzésről szóló 
törvényjavaslat, ami a T/9928-as szám alatt szerepel – zárószavazás előtti módosító javaslatok 
megvitatására kerül sor. Első helyen kijelölt bizottság vagyunk. 

A második napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről Odrobina László főosztályvezető urat és Klész Tibor osztályvezető urat, valamint 
Tóth Erzsébet referens asszonyt. Köszönöm szépen. 

Mindenki előtt ott fekszik a T/9928/61-es számú zárószavazás előtti módosító javaslat, 
amelynek 50 pontja van. Itt kétfajta verzió, lehetőség áll előttünk: szavazhatunk egyben 
csomagban, vagy szavazhatunk külön.  

Alelnök úr? 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Egyben. 
 
ELNÖK: A másik alelnök úr? 
 
VARGA JÓZSEF (Fidesz): Egyben. 
 
ELNÖK: Mind a két alelnök úr a csomagot támogatja.  
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Meghallgatjuk elnök véleményét. 
 
ELNÖK: Az én véleményem az 50 mellett foglal állást, de elfogadom a kemény két 

alelnöki javaslatot, ha a bizottság tagjai is egyetértenek ebben. Úgy látom, hogy igen, tehát a 
csomagban történő szavazást javasolják. Azt javaslom, hogy itt a zárószavazás előtti módosító 
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javaslatok tekintetében csomagban történő szavazásra kerüljön sor. Köszönöm szépen. Tehát 
ilyeténképpen járunk el. 

A kormány álláspontjára vagyok először kíváncsi.  
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Ez egy kicsit nehezíti a helyzetet. Megint vissza akar terelni az 50 

szavazásra. De már nem változtatom meg a döntést ilyen értelemben, tehát maradunk annál, 
hogy egy csomagban szavazunk; bár jobb lett volna a kormányálláspontot ismerni, mert az 
egy erősebb álláspont. De, ha tárcaálláspont van, akkor a tárcaálláspontot vettük tudomásul. A 
tárca támogatta. Köszönöm szépen. 

Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 12 támogatás. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2. Ki az, aki tartózkodott? 3. Köszönöm szépen. 

A második napirendi pont tekintetében eleget tettünk a kötelezettségünknek a 
csomagban történő szavazással. Köszönöm szépen. (Bertha Szilvia jelentkezik.)  

Parancsoljon képviselő asszony! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Csak egy hibára hívnám fel jóindulattal a figyelmet. 

Több helyen is láttuk, hogy 3014 a dátum, amit megjelölnek egyes törvények 
érvényességénél, meg hatálybalépésénél az indoklásban. Hosszú kormányzásra készülnek. 

 
ELNÖK: Hosszú kormányzásra készülnek a kollegák, nagyon nagy csalódás fogja érni 

őket. Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr, kollégái köszönöm szépen.  
Áttérünk a következő napirendi pont tárgyalására. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A 
munkavállalók jogainak és biztonságának helyreállításáról szóló határozati javaslat 
(H/11278. szám) (Scheiring Gábor (független) képviselő önálló indítványa) 

Következő napirendi pontunk az a 3. napirendi pont, ami nem más, mint döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről; ha a tárgysorozatba-vételre kerül sor, 
akkor az általános vitára való alkalmasságról. Ez a napirendi pont a munkavállalók jogainak 
és biztonságának helyreállításáról szóló határozati javaslat, ez a H/11278-as szám alatt 
szerepel. Scheiring Gábor független képviselőtársam helyet foglalhat az asztalnál, üdvözlöm. 
Képviselőtársam önálló indítványáról van szó, tárgysorozatba-vétel, és ha tárgysorozatba-
vételre kerül, akkor az általános vitára való alkalmasság megállapításáról.  

A harmadik napirend előadója természetszerűleg képviselőtársam lesz, Scheiring 
Gábor, ő lesz az előterjesztő. Köszöntöm egyben a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről 
dr. Jáczku Tamás főosztályvezető urat, Kósa István főosztályvezető urat, Őri János referenst 
és dr. Arany-Tóth Mariann referens asszonyt. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, a jelzések 
szerint.  

Azt javaslom, hogy ennek a napirendi pontnak a tárgyalásánál a kérdések, és az 
észrevételek feltételére majd egy körben kerüljön sor. 

Alelnök úr? 
 
VARGA JÓZSEF (Fidesz): Egyetértek. 
 
ELNÖK: Egyetért, megerősít. Azt javaslom, hogy a tárgysorozatba-vételnél 

elhangzottakat tekintsük az általános vitában elhangzottaknak is, ha arra persze sor kerül, 
hogy ne kelljen kétszer ugyanazt megismételni. 

Alelnök úr? 
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VARGA JÓZSEF (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Támogató, megerősítő álláspont. Köszönöm szépen. Akkor ilyeténképpen 

fogunk haladni, és először természetesen az előterjesztőnek, tehát Scheiring Gábor független 
képviselő úrnak adom meg a szót.  

Parancsoljon! 

Scheiring Gábor (független) előterjesztő szóbeli kiegészítése 

SCHEIRING GÁBOR előterjesztő: Köszönöm szépen, a szót. A határozati javaslatot 
olvashatják, úgyhogy én csak néhány dolgot emelnék ki belőle. A javaslat abból a célból 
született, hogy az Országgyűlés tegyen javaslatot a kormánynak, hogy a munkavállalók 
helyzetét javító intézkedéseket dolgozzon ki és hozzon meg. Ebből az intézkedési csomagból, 
amit a határozati javaslat tartalmaz és javasol, én kettőt emelnék ki. 

Az egyik a munkavállalók bérezésének a helyzete, a bérpolitikával kapcsolatos 
lépések, intézkedések. Mint ugye, a háttérben az áll, hogy az elmúlt években nagyjából a 
minimálbér értéke, a nettó minimálbér értéke az bő 7 százalékot veszített, úgyhogy ezzel 
kapcsolatban a határozati javaslat indítványozza, hogy a minimálbér értékét fokozatosan 
emeljük. Egyébként azt gondolom, hogy távlatosan a helyes az lenne, ha a létminimum 
szintjét el tudná érni a nettó minimálbér értéke, úgyhogy a javaslat egyik eleme ezt 
tartalmazza. Ehhez kötődően javaslatot teszünk arra, hogy az adójóváírás intézményének 
helyreállításával javítsuk a nettó keresetét a munkavállalóknak. 

A bérpolitikai intézkedéseken túl egy másik nagyon fontos intézkedés, és irány az a 
munkavállalói jogok és a munkavállalók biztonsága, úgyhogy ennek érdekében a határozati 
javaslat egy új munka törvénykönyve kidolgozására tesz javaslatot. Ezen belül én kiemelném 
a szabadsággal kapcsolatos szabályozásokat, a szabadsággal járó távolléti díj újraszámításával 
kapcsolatos új szabályalkotást, illetve a munkába visszatérő kismamáknak a védettségét, ha 
ezek a kismamák újra vissza kívánnak térni a munkahelyükre, akkor illesse meg őket is a 
védettség. Azt gondolom, hogy a bérpolitikai intézkedéseken túl ezek a munkavállalói jogokat 
erősítő intézkedések nem csak a biztonságot szolgálják, hanem egyébként, minden 
nemzetközi kimutatás mutatja, hogy az ilyen típusú intézkedések nemhogy rontják a 
foglalkoztatási mutatókat, hanem éppen hogy javítják őket, mint amilyen például a 
kismamákkal kapcsolatos szabályozás. Úgyhogy ezért bízom benne, hogy a bizottság vitára 
alkalmasnak fogja találni ezt a határozati javaslatot és támogatja azt, hogy az Országgyűlés 
foglalkozzon vele. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. 

Kósa István főosztályvezető (NGM) állásfoglalása 

KÓSA ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót. A határozati 
javaslat vizsgálatakor, az ott felvetetteket négy csoportba tudtuk sorolni. 

Az egyik csoportba azok a témák kerültek, amit a kormány már úgy gondoljuk, hogy 
amúgy is kezelt, és a kormány törekvései között szerepel, tehát ezért önálló határozati 
javaslatot hozni ezekben a kérdésekben nem szükséges, majd mindjárt kitérek rá részletesen, 
hogy melyek azok.  

Egyes felvetések a kormány részéről nem fogadhatóak el, hiszen a kormány alapvető 
filozófiáját sértené, vagy alapvető filozófiáját rendezné vissza abba az állapotba, amikor 
2010-ben megkezdődött a kormányzás. Vannak olyan tételek, és többek között ilyen a munka 
törvénykönyvével kapcsolatos felvetések, amelyek véleményünk szerint most is megfelelő 
biztonságot, és megfelelő választ adnak a kérdésekre. Illetve vannak olyan kérdéscsoportok, 
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mint például a minimálbér környéki kérdések, illetve az álláskeresési ellátásnak a 
problémaköre, amiben úgy gondoljuk, hogy valóban szakmai előkészítést, szakmai vitát 
érdemes folytatni, vizsgálat tárgyát kell hogy képezze, de úgy gondoljuk, hogy ehhez 
országgyűlési határozat most még nem szükségeltetik.  

Ha részletesen végigmegyünk a határozati javaslaton, akkor az első 2. a) pont, amit 
képviselő úr is kiemelt a bérpolitikai célkitűzésekkel kapcsolatban, mindenképpen 
hangsúlyozni kell, hogy 2011 óta a családi kedvezményt érvényesítők körében a reálbér 2011 
óta emelkedik. Való igaz, hogy ezt érvényesíteni nem tudok esetében, ezt a célt nem sikerült 
elérni, de 2013-ban egyrészt az akkor tervezett inflációt meghaladó minimálbér-emelés miatt, 
illetve a rezsicsökkentési lépések következtében csökkenő infláció miatt, valószínűsíthető, 
hogy már teljes körben a minimálbér reálértéke is emelkedni fog. Való igaz, hogy ezt nem 
sikerült elérni az elmúlt két évben, hogy teljes körű legyen, de azt tudni és látni kell, hogy a 
kormány igen nehéz gazdasági körülmények között kezdte meg az ország irányítását.  

Mindamellett meg kell említeni még, hogy a munkahelyvédelmi akcióterv elemei 
elsősorban azokra a hátrányos helyzetű rétegekre céloz – nem mondom, hogy lő –, akiknek a 
munkaerő-piaci helyzete és jövedelmi helyzete tulajdonképpen kívánnivalót hagy maga után. 
Az ő jövedelmük emelésének a lehetősége az, hogy például a FEOR-9-ben foglalkoztatottak, 
illetve az 55 év feletti, a 25 év alatti foglalkoztatottak után a munkáltatók automatikusan 
kedvezményeket, szociális hozzájárulási adókedvezményeket vehetnek igénybe, amit részben 
bérfejlesztésre is fordíthatnak.  

A határozati javaslat 2. b) pontja, ami az egykulcsos adóra vonatkozik, illetve az 
egykulcsos adó megszüntetésére vonatkozik, és az adójóváírás újbóli bevezetésére, ezt a 
kormány nevében elutasítjuk. Gondoljuk, hogy az egykulcsos adó az az adórendszer, ami 
megszünteti a kormányváltás előtti helyzetet, hiszen a kétkulcsos adó esetében a teljesítmény 
visszafogás teljesen egyértelmű volt a foglalkoztatottak részéről, hiszen itt bizonyos limit után 
kétszer annyi adót kellett fizetni, ha hozzáveszem a most már szociális hozzájárulási adót, 
tehát sokkal több ment az államkasszába a megkeresett bruttó bérekből, mint amit az egyén 
saját magának fel tudott használni. Ez már megváltozott, most jelenleg 50 százalék alatt van 
jóval az állami szerepvállalás az elvonásban, de úgy gondoljuk egyébként, hogy ez nem a 
végső állapot, tehát ezen még tovább lehet csökkenteni.  

A közmunkásokkal kapcsolatos 2. c) pont. Azt tudom elmondani, hogy a 
közfoglalkoztatás területén 2013-ban, ha csak a forrásoldalt nézzük, a 150 milliárd forintból 
körülbelül 90 milliárd fordítódik az úgynevezett Start-mintaprojektnek a támogatására, ahol 
ténylegesen, és valóban értékteremtő munka folyik a mezőgazdasági termeléstől kezdve a 
kazánprogramig; az ehhez kapcsolódó képzéstől az egyes területek fejlesztéséig gyakorlatilag 
ebbe minden beletartozik. Azt is érzékeli és tudja a kormány, hogy a közfoglalkoztatottak 
bérezése az egy köztes állapotban van, nyilvánvalóan egy olyan bért kellett megállapítani, ami 
nem ellenösztönöz az elsődleges munkaerőpiacon történő munkavállalásra. Ez különösen 
azokban a térségekben fontos és jelentős, ahol az elsődleges munkaerőpiac gyenge. Három 
megyét tudnék említeni: Szabolcs, Borsod és, ha jól emlékszem, Hajdú, ahol az országos 
közfoglalkoztatottak 30 százaléka fejtik ki a tevékenységüket, ezekben a megyékben az 
elsődleges munkaerőpiac jelenleg még gyenge. Tehát az nem fordulhat elő, hogy egy 
munkáltató bemegy a munkaerő-szervezethez, kér kiközvetítést az ő tevékenységéhez – 
legyen az a cipőfelsőrész készítés vagy baromfifeldolgozás, vagy akár akármi – és ne kapjon 
munkavállalót, mert a regisztrált álláskeresők közül hasonló bérért vagy azonos bérért inkább 
közfoglalkoztatásba mennek az emberek. Ez egyébként az „Út a munkához” programnak az 
egyik hátulütője volt, hogy ha minimálbéren lehet közfoglalkoztatásban dolgozni, és egy 
versenyszférában teljesítménybérért is ezt a bért lehet elérni, akkor nyilvánvalóan az emberek 
a könnyebbik megoldást igyekeznek választani. Viszont azt is meg kell említeni, hogy ennek 
a bérnek nyilvánvalóan többnek kell lenni, mint a segélyben elérhető bérezés, ezért valahol a 
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kettő között került megállapításra a közfoglalkoztatási bér. Bizonyos elmozdulás 2013. január 
1-jével azért megtörtént, hiszen a garantált bérminimum környékén azért emelés következett 
be. Tehát összegezve a határozati javaslat ezen pontját, úgy gondoljuk – mivel mi is 
gondolkozunk rajta, illetve a kormány is gondolkozik rajta –, vizsgálat tárgyát képezi, nem 
támogatjuk. 

A következő a 2. d), az álláskeresési járadék. Kicsit hasonló a problémakör. Itt is 
nagyjából arról volt szó, amikor döntött a kormány az álláskeresési járadék idejének a 
csökkentéséről, hogy ösztönözni kell mindenkit arra, hogy minél kevesebb időt töltsön el a 
regisztrációban, minél inkább arra kell törekednie, hogy visszakerüljön a foglalkoztatásba, és 
ez által biztos jövedelemhez jusson. A korábbi 9 hónapos álláskeresési eljárás, azt lehet 
mondani, hogy ellenérdekelt volt, meg a szintje is: ameddig a minimálbér 120 százalékát 
lehetett álláskeresési járadékként kapni, addig az elhelyezkedési hajlam igencsak alacsonynak 
volt mondható; ezt követően, nyilván, amikor lecsökkent a minimálbér 60 százalékára a 
támogatás, akkor már élénkebb volt az egyén hozzáállása az álláskereséshez. De ezen 
túlmenően, gondolkodtunk azon, hogy mit lehet ezzel a kérdéskörrel kezdeni, hogy vizsgáljuk 
azt, hogy a 3 hónap megfelelő-e, vagy sem, de úgy gondoljuk, hogy jelen körülmények között 
ez a módosítás nem támogatható. 

A 2. c) pont, ami a fiatalok munkanélküliségének a kezeléséhez kapcsolódik. Itt el kell 
mondanom, hogy a kormány az én véleményem szerint megelőzte az Európai Unió 
intézkedéseit, hiszen az EU az ifjúsági garanciaprogram bevezetését a 2014-2020-as 
intézkedésben tervezi, Magyarország is fog ehhez csatlakozni, vizsgáljuk a lehetőségeit, hogy 
melyik szegmensekben, hol. Mindenki előtt valószínű ismert, hogy 4 hónapon belül az 
álláskeresőt, illetve a nappali tanulmányait befejező fiatalt valamilyen aktív programba be kell 
vonni, ez lehet: képzés, szolgáltatás, bértámogatás, vagy valami hasonló. Na most, a valami 
hasonlóról azt kell mondjam, hogy a magyar kormány ugye, 2013. január 1-jétől bevezetett 
munkahelyvédelmi-akcióterve kiemelten céloz a 25 év alattiakra, és azon belül is még 
nagyobb támogatásban részesíti a pályakezdő-foglalkoztató munkáltatókat. A 25 év alattiak 
esetében a szociális hozzájárulási adó felét meg sem kell fizetni a munkáltatóknak, míg az 
olyan vállalkozásnak, aki olyan fiatalt foglalkoztat, aki még nem dolgozott 6 hónapot, annak a 
vállalkozásnak a fiatal vonatkozásában 2 évig nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási 
adót, és utána, ha még a korosztályába belefér, nyilvánvalóan a fele szociális hozzájárulási 
adókedvezményt is igénybe veheti.  

Ezen kívül mindenképpen meg kell, hogy említsem, az elmúlt év szeptemberében 
indított „első munkahely” garanciaprogramot, még a neve is összecseng az uniós névvel. Az 
„első munkahely” garanciaprogram keretében egy 4 hónapos foglalkoztatási támogatást 
adtunk – így fogalmazok, mert a program lezárult december 31-én – azon munkáltatóknak, 
akik pályakezdőt akartak és foglalkoztattak, nem volt semmilyen kitétel, hogy 4 hónap, 1 
hónap, akárhány hónap. A pályakezdők közül választó munkáltatók bér és járulék támogatása 
az elmúlt évben 100 százalékos mértékben valósult meg max. 4 hónapig, mert hát 
szeptemberben kezdődött, decemberben lezárult. Ebbe a programba egyébként 7000 fiatalt 
tudtunk bevonni, és a nyomon követések azt mutatják, hogy sikeresnek mondható a program, 
mert 4000 közülük ma is dolgozik, tehát az a félelem, hogy 90 százalékuk visszakerül az 
ellátórendszerbe, az nem volt valós. Éppen ezért a határozati javaslat ezen pontját nem 
támogatjuk.  

A 2. f) pontban az óvodai és a bölcsődei férőhelyek számának a bővítése napirenden 
volt, van és lesz. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ez egybecseng a kormány szándékaival és 
intézkedéseivel is. A kismamák széles körű foglalkoztatását egyébként a munkahelyvédelmi-
akcióterv is elősegíti, és a nők foglalkoztatása egyébként a 2010-es éveket követően 
egyébként elég szépen fejlődik – az időkorlát miatt egy kicsit gyorsítok, ezért a határozati 
javaslat ezen pontját sem támogatjuk. 
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A 2. g) pont: a családi adókedvezmény rendszerének igazságosabbá tételére vonatkozó 
javaslattal kapcsolatban azt tudjuk mondani, hogy mi másképp közelítjük meg ezt a kérdést. A 
kormány inkább azon gondolkozik, és abban próbál szakmai álláspontot kialakítani, hogy 
azok is igénybe tudják venni a családi adókedvezményt valamilyen formában, akik most 
jövedelmük miatt, adótartamuk miatt ezt nem tudják megtenni, tehát ezt a határozati javaslati 
pontot sem támogatjuk. 

Az új munka törvénykönyvével kapcsolatos felvetés nagyon távol áll a kormány 
filozófiájától, hiszen az új munka törvénykönyvét egy nagyon hosszas egyeztetést követően 
fogadta el az Országgyűlés, ezt megelőzően a munkavállalók és a munkáltatók 
érdekképviseletei a legfontosabb kérdésben már megegyezésre jutottak. A tapasztalatok 
birtokában egyébként a kormány nem zárkózik el a további pontosításoktól, egyébként egyik 
napirendi pont lesz nemsokára a távolléti díj, tehát abban például már meg is született a 
szakmai álláspont és javaslat, tehát ezt a pontot szintén nem támogatjuk. 

Az alapbéren felüli pótlékok rendezése. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, 
hogy ugye, a műszakpótlék esetében, aki valóban, miután most műszakban, tehát 2-től 10-ig 
dolgozik, azoknak a műszakpótléka összességében nem csökkent; azoké csökkent, akik 2 és 6 
óra közötti foglalkoztatása történik meg, tehát úgy gondoljuk, hogy emiatt tulajdonképpen 
nem kell módosítani a munka törvénykönyvét. 

A távolléti díj, azt már említettem a korábbiakban, úgyhogy ezt a javaslatot sem 
támogatjuk. 

A végkielégítés, tehát a 3. c) ponttal kapcsolatban. A végkielégítés kifizetés alól ne 
tudjon kibújni a munkáltató. Első pillanatra nem nagyon értettük a felvetést, de aztán utána 
elmélyedtünk benne, és arra jutottunk, hogy nincs módja, igazán nincs több módja a 
munkáltatónak, hogy kikerüljön a végkielégítés fizetése alól, magyarul: a felmondási jog 
jogellenes gyakorlásának a lehetőségét most is tulajdonképpen kizárja a munka 
törvénykönyve, tehát ezt nem támogatjuk.  

A 3. c) pont, a dolgozni visszatérő kismamákkal kapcsolatban: felmondás elleni 
védettség ismét megillesse. Azt kell mondjam, hogy továbbra is megilleti a kismamákat a 
felmondási védettség, csak a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával kapcsolatban 
szüntethető meg a munkaviszonya, az összes többi okból ez nem történhet meg, tehát a 
korábbi védettség véleményünk szerint továbbra is fennáll. Itt kell azért még megemlítenem, 
hogy az új munka törvénykönyve a közszférában korábban alkalmazott lehetőséget a 
versenyszférában foglalkoztatott kismamákra is kiterjeszti; ha kéri, akkor részmunkaidőben 
kell őket foglalkoztatni, és itt is meg kell említenem a munkahelyvédelmi akciótervet, mint 
kormányzati intézkedést, amely a gyesről visszatérő kismamák esetében is szociális 
hozzájárulási adókedvezményt biztosít. 

Tehát összességében azt tudom mondani, hogy a kormány álláspontja az, mivel a 
kérdéseket a kormány amúgy is kezelte vagy napirenden tartja, vagy úgy gondolja, hogy nem 
ilyen módon kell kezelni, ezért a határozati javaslatot nem támogatjuk. Köszönöm.  

(Polics József (Fidesz) képviselő úr érkezik a terembe.) 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető úr. A jelentkezés sorrendjében megadom 
a szót képviselőtársaimnak. Kérdések és észrevételek úgy, ahogy elhangzottak, akkor egy 
körben, képviselőtársaim. Ellenzéki oldalon? Kormányoldalon? Nagytömegű jelentkezést 
nem látok. Akkor kénytelen vagyok jómagam néhány gondolatot hozzáfűzni az előbb 
elhangzottakhoz; hasonló rövidséggel fogom megtenni, mint ahogy főosztályvezető úr ezt 
megtette.  

Bérpolitika. Bérpolitika tekintetében nem elvitatható az, amit az előterjesztő az írott 
anyagban megfogalmaz. Nem elvitatható, és a legeklatánsabb példája ennek a minimálbér. A 
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minimálbér tekintetében ugyanis 2010-ben, emlékképeim szerint, a minimálbér bruttója 
73 500 forint volt, ’12 decemberében még 93 000, most 98 000, ez a bruttója. A nettója 2010-
ben 60 200 forint volt, ’12-ben 60 900 forint volt, most meg 64 000-egynéhányszáz forint, 
magyarul a vásárlóerő értéke, hiszen a pénzünk inflálódik is, körülbelül 7-8 százalékkal 
kevesebbet ér, mint amennyit 2010-ben. De hozzáteszem azt is, hogy egy évvel ezelőtt jóval 
többel ért kevesebbet.  

A másik része a történetnek, hogy a munkaadók viszont jóval több járulékot fizetnek. 
Tehát egy haszonélvezője van ennek a történetnek, az az aktuális kormányzat. Egyrészt azért, 
mert a munkaadók több járulékterhet fizetnek a minimálbér után, másrészt azért, mert a 
munkavállalók kevesebb vásárlóerejű értékű pénzhez jutnak hozzá, és a kormány pedig több 
bevételre tesz szert. Lehet ezt bérpolitikának hívni, csak ez nem az állampolgárok, és ezen a 
bérszinten keresők számára megfogalmazható hasznos bérpolitika.  

Közben azt is tudja főosztályvezető úr, meg mindegyikünk, hogy az egykulcsos 
személyi jövedelemadó működtetése mellett az adójóváírás kivezetésére is sor került. Ez azt 
jelenti, hogy úgy az átlagkereset alatt Magyarországon ez most olyan 230 000 bruttó, 144-
145 000 nettó; az átlag alatti veszteséget könyveltek el az emberek, ők vannak többen. A 3,8 
millió munkavállaló közül nem ők a 10 százalék, vagy a 20 százalék, hanem ők a messze 
többség, ők veszteséget könyveltek el. Ez a bérpolitika, az én hitem szerint, megint csak nem 
a munkavállalók javát szolgáló bérpolitika. 

És persze vannak a béren kívüli jogok kérdéskörei is, amelyet önök egy évvel ezelőtt a 
munka törvénykönyve keretei között egészen furcsa módon szabályozták. Az ellenzék 
részéről több mint 700 módosító javaslat került beadásra. Mi szocialisták csak önmagunkban 
több mint 500 módosító javaslatot nyújtottunk be, sok fogadókészséget nem tanúsított a 
parlament e tekintetben. Jelzem, azok a változások, amelyek most kontúrjaiban 
megrajzolódnak, azok gyakorlatilag nem mások, mint amit mi akkor annak idején 
feszegettünk: a távolléti díj, sok minden egyéb más tekintetében.  

Nem akarok a részletekbe menni. Csak azt akarom mondani, hogy már akkor 
címszavakban kifogásoltuk a szabadság kérdéskörét, kifogásoltuk azt, hogy nem lesz igaz az, 
hogy csak formai váltásról van szó, amikor a szabadság helyett alap és pótszabadság kerül 
bevezetésre: 20 nap alap, és plusz a pótszabadság, ez nem fog semmilyen veszteségtartalmat 
jelenteni. Önök is tudják, hogy ma több százezren vannak ebben az országban, akik 
szabadságnapokat veszítenek el, például a közfoglalkoztatottak – ha már szóba hozta – 
ilyenek, akiknek a korábban megszerzett jogos szabadságnapjai veszítődnek el. Teljesen 
mindegy, hogy a nevelt gyermekeknek a számától függő pótszabadságokról van szó, vagy épp 
a szolgálati idő, a jogviszony tekintetében megszerzett időről van szó, hogy előtte 20 évet 
vagy 25-öt dolgozott, vagy nem: alapszabadság 20 nap, egyébként meg ennyi és nem több, 
nincs több.  

Azt szeretném mondani főosztályvezető úr, az elmondott dolgokhoz illesztetten, hogy 
tehát/és a bérpolitika kapcsán azok a hivatkozások, amelyeket ön említett, az én számomra 
elfogadhatatlanok. Másik részről kiegészítette a munkahelyvédelmi-akciótervvel a 
gondolkodást, ami szerintem nem baj, hogy létezik, csak tudja, egy alapvetést megint 
elfelejtett mondani. Azt, hogy ez a kormány nem erre vállalkozott. Ez a kormány arra 
vállalkozott, hogy egymillió új munkahelyet fog életre hívni, nem arra, hogy a munkahelyek 
megtartását fogja megtenni, hanem arra, hogy egymillió új munkahelyet fog teremteni. E 
tekintetben van adóssága ennek a kormánynak, merthogy nem hogy új munkahelyeket 
teremtene, hanem „elüldözte” innen a munkavállalói szándékkal bírók sokaságát; Matolcsy 
maga mondta, 500 ezren dolgoznak külföldön, noha ehhez a magyar kormánynak nem sok 
köze van, esetleg annyi, hogy nem itthon dolgoznak, hanem a határon kívül. (Kontur Pál: 10 
év alatt ígérte a kormány az egymilliót.) Kontur Pál képviselő úr nyomjon gombot, és utána 
megbeszéljük a kérdést.  
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A dolog lényege tehát a következő. (További közbeszólás Kontur Pál részéről.) 
Mondom, nyomjon gombot, kérjen szót, utána én adok szót, és akkor meg tudjuk beszélni, az 
előbb volt lehetősége rá. (Kontur Pál: Nem mesét kell mondani, hanem a valóságot.) Ha 
beszélni akar, akkor nyomjon gombot és jelentkezzen.  

Hozzáteszem az elhangzott gondolatokhoz azt is, hogy ha már a 
közfoglalkoztatottakról esett szó, akkor azt is meg kell említeni, igaz, hogy abban az érintett 
három megyében: Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és 
Hajdú-Bihar megyében van a közfoglalkoztatottaknak nagyjából a 30 százaléka, közel az 
egyharmada. De az is igaz, hogy ezek az emberek dúskálnak az anyagi javakban, most már 
nem 47 000, hanem 49 400 forint üti a markukat, tehát most már azért vígabban élnek, Zsiga 
Marcell gondolom most már felszabadult és boldog, hiszen ez már nem 47 ezer, hanem 
49 400 forint.  

Azt is hozzá kell tenni, hogy az a álláskeresési támogatás, amiről főosztályvezető úr 
szól, mármint, hogy a korábbi 9 hónapról 3 hónapra csökkent, nemcsak az időtartama 
csökkent, a mértéke is csökkent, csak a pontosság kedvéért jelzem. És azt is hozzáteszem, 
hogy minden bizonnyal tudja azt is főosztályvezető úr, hogy a korábbi jogcímeket a járulék 
beszedési alap, ami a munkaadó és a munkavállaló részéről történik meg – mármint hogy 
egyrészt a szolidaritásból fakadóan, másrészt a biztosításból fakadóan –, befizetésre kerül egy 
adott esztendőben körülbelül 190 milliárd forint ezeken a jogcímeken. Ebből a tavalyi 
költségvetésben, emlékképeim szerint, 57 milliárd forintot használtak fel, azaz az 
egyharmadát sem, miközben Magyarországon az átlagos elhelyezkedési időtartam 16 és 18 
hónap között pulzál, megközelítve a másfél évet. Másfél éve van annak, hogy ha valaki 
elveszíti a munkahelyét, akkor újra el tudjon helyezkedni, eközben önök 9 hónapról 3 hónapra 
csökkentették az álláskeresés időtartamát, sőt annak a mértékét is, amikor az európai átlag 
nagyjából a fél év körül mozog. Azt gondolom, ez nem túl humánus; másrészt a források 
elvétele, amely erre a célra fizetődik be, e tekintetben nem túl korrekt. 

A fiatalok munkanélküliségét érintően. Azt mondja a főosztályvezető úr, hogy 
megelőzték Európát. Kétségtelen, ott, ahol 30 százalék felett van a fiataloknak a 
munkanélküliség rátája, az utcán kezdik az életet, ott tényleg megelőzték Európát, csak nem 
pozitív, hanem pejoratív, negatív értelemben. Nem ismétlem, és nem kezdem el boncolgatni 
az 500 ezer fő összetételét e tekintetben.  

Rengeteg dolog lenne még, amit direkt cáfolatként az asztalra tehetnék. Nem kívánom, 
mert akkor nem fejezném be egy órán belül a bizottsági ülést, mint ahogy mondtam. Két 
zárógondolatom van. 

Az egyik az az, hogy én úgy ítélem meg, és ez a személyes véleményem, hogy az a 
fajta családtámogatási rendszer, ami az adókedvezmények tekintetében ott nyújt sokat, ahol 
egyébként is jó a körülmény, jó a helyzet. Jelesül: ha én, de akár a miniszterelnök – ő, azt 
hiszem ma is nevel három gyermeket a családban – havonta gyermekenként 33 ezer nettóhoz 
tud hozzájutni, az 99 ezer forint; ez, tudja: több mint a közfoglalkoztatottnak a kéthavi bére. 
És ha a közfoglalkoztatott nevel közben három gyermeket, ugyanúgy tisztességgel, csak ő 
közfoglalkoztatott, akkor ő olyan 12 ezer forint adókedvezményhez jut hozzá a három 
gyermek nevelése után, ez egy nem túl szolidáris, elgondolkodtató, támogatható magatartás. 

A másik gondolat pedig a munka törvénykönyvéhez kapcsolódóan globálisan. Akkor 
is, amikor folyamatában csak és arra törekszenek, hogy a rugalmasságot biztosítsák, 
miközben a biztonság felborul, aközben a munka világában békétlenség születik. Ez nem a 
profit többlet termelését hívja életre, ez sokkal inkább gáttá és korláttá válik. Akkor, amikor a 
munkavállaló mindig elszenvedője a történetnek, és a munkaadónak pedig azért adnak egy 
lehetőséget, hogy lenyúzzon egy bőrt a munkavállalóról, mert őt is sarokba állítják, jeleztem a 
példát – például a minimálbér utáni járuléktöbblet megfizetése kapcsán –, akkor ez egy 
szerintem nem túl jó politika és a munkaerőpiacra sem hat pozitívan.  
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Ezek azok a gondolatok, amelyeket mi az elmúlt esztendőkben folyamatosan – meg 
ezen kívül nagyon sok minden más – érzékeltettünk a parlament falai között és másutt is, 
amiért nyilvánvaló, a magam részéről, hogy én ezt az országgyűlési határozattervezetet 
támogatni fogom. Ezzel a határozati javaslattal, azzal az értékrenddel, és megítélésem szerint 
azzal a fajta magatartásformával, ami a munkavállalók javát szolgálja, egybevág. Ennyi talán 
rövid kiegészítésként, és nem feltétlen főosztályvezető úr mondatait kívántam cáfolni, csak 
felhívni a figyelmet arra, hogy van egy másik megközelítése is annak, amiről ön beszélt. 

Köszönöm szépen, ennyit a magam részéről, befejezem, és alelnök úrnak adom a szót. 
Parancsoljon! 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen elnök úr, a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Tisztelt előterjesztő, javaslatot tevő képviselő úr! Az anyagát megismertük, elolvastuk, a 
bizottsági ülésen sokféle összefüggésben, sok törvény kapcsán hasonló témákat szoktunk 
tárgyalni. Egészen pontosan azt nem látjuk, szerintem sokan, hogy milyen zászló alatt leng ez 
a megérkezett javaslat, a Párbeszéd Magyarországért? A Párbeszéd Magyarországért ugyan 
létezik ilyen szervezet – sűrűn változnak a szervezetek a baloldalon –, együtt üzemel, 
együttműködik a volt miniszterelnöknek a vállalkozásával, a Bajnai-féle vállalkozással. 
Gondolom én, amikor nézzük ezt az anyagot, és ennek a politikai üzenetét nézzük, akkor 
tulajdonképpen egyértelműen két üzenete van a javaslatnak. Egyrészt egy ígéretözön a 
Bajnai-féle politikai alakulat részéről, másrészt meg az elmúlt időszaknak, amiért felelősséget 
kéne vállalni annak az időszaknak a lerázása; az indoklás is erről szól, azt mondja, hogy a 
válság nem külföldről gyűrűzött be, hanem hazai gyártású. Igen, mi azt gondoljuk, hogy 
valóban az a gazdasági válság, ami 2007-2009 magasságában Magyarországot 
foglalkoztatáspolitika tekintetében például megrengette, az a külföldi hatások mellett 
erőteljesen a korábbi rossz kormányzásnak az eredménye. És valóban érdemes lenne 
számvetést készíteni azon a csapaton belül, amelyet ön is képvisel, amelyet önök is 
képviselnek – azt se tudjuk pontosan, hogy az a zászló mekkora, hova tart, meddig tart, meg 
milyen politikai alakulatok vannak benne, majd kiderül ez az elkövetkezendő hetekben, 
hónapokban –, hogy tulajdonképpen kik is okozták azt a válságot, és mi az az ígéret özön, ami 
érkezik.  

Igen, a munkanélküliség stagnál, valóban stagnál, emlékezhetnek rá képviselőtársaim, 
hogy nem mindig volt ez így, valamikor emelkedett, sajnos Magyarországon emelkedett; 
most az ellenkező tendencia van, a munkanélküliség Magyarországon stagnál és az EU-s 
országokban emelkedik. És érdekes, amikor végig tudjuk nézni ennek a javaslatnak a szakmai 
részét vagy a szakmára hasonlító részét, részben azt gondolom, hogy a különböző bizottsági 
üléseken a különböző törvénytervezetekhez kapcsolódóan nagyon sokat tárgyaltunk róla, 
most fogunk majd kihelyezett bizottsági ülésen a közfoglalkoztatásról beszélni. Igen lehetne 
magasabb a közfoglalkoztatotti bér, valóban jó volna, ha többet lehetne fizetni a 
közfoglalkoztatottaknak, de önmagában már, azt gondolom, azt gondoljuk, hogy az is nagy 
eredmény, hogy sok embernek ad lehetőséget a közfoglalkoztatás. Képzelje el képviselő úr, 
ha még a közfoglalkoztatás létszámát se tudtuk volna bővíteni, akkor az a sok magára hagyott 
ember, aki alól gazdasági értelemben az előző kormány alatt csúszott ki a talaj, akkor valóban 
ők mit tehetnének, mit csinálhatnának. 

Azt tudjuk, ismerjük, lehet, hogy én pontatlanul ismerem, de ha jól értelmezem, 
adóemelésre készül a Bajnai-féle csapat. Világosan kiolvasható ebből az anyagból, hogy afelé 
mozdul, afelé indul el ez a közös zászló alatt levő baloldali csapat.  

Álláskeresési járadék. Amikor az álláskeresési járadékról ebben az időszakban 
beszéltünk, akkor világosan elmondtuk, hogy az álláskeresési járadék több megközelítés miatt 
kell hogy csökkenjen. Azt is elmondtuk őszintén, hogy a Széll Kálmán-terv az 
adósságcsökkentéssel kapcsolatos, tehát, hogy az ország vissza tudja fizetni az adósságot, 
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amelyet az a csapat vett fel, az a csapat tette az ország vállára teherként, amelyet ön is 
képvisel, tehát ennek a csapatnak a terhét kell visszafizetni, és valóban sokféle 
áldozatvállalást, közteherviselést kértünk; most ennek témája nyilván az ön előterjesztése. 
Csak említem, hogy például a közteherviselésnek egy fontos része volt a bankadó és a 
különböző szolgáltató kereskedelmi, kereskedő cégeknek az adóterhe, amivel próbáltuk azt a 
nagy terhet, azt a nagy adósságot, legalább annak az emelkedését megállítani, amelyet önök, 
az önök politikai csapata az ország nyakába varrt.  

A munkanélküliség, a fiatalok munkanélkülisége egy valóban fontos probléma. Pont 
az előző bizottsági ülésen, szerintem kellő szakmai higgadtsággal kezeltük, kezelte a 
bizottság. Pont arról beszéltünk, egy képviselőtársunk vett részt egy olyan EU-s szakmai 
összejövetelen, ahol a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatos intézkedéseket, leendő 
intézkedéseket beszéltük, ez valóban egy fontos dolog. A fiatalok munkanélkülisége – ha 
megnézi képviselő úr, majd az önöknek, önnek készített, vagy az ön által készített anyagnak a 
nyilvánvaló hátterét –, akkor látni fogja, hogy pont az az időszak, amikor megugrik, igen pont 
az előző kormány időszaka, ahol megugrik és beragad a fiataloknak a munkanélkülisége. És 
valóban helyes az, hogy a minisztérium részéről – de megjegyzem egyébként itt a 
bizottságban bármely párt részéről, aki jelen van pártként – a fiatalok munkanélküliségét 
csökkentő intézkedések, az ő sorsukon való segítés, például az „első munkahely” garancia 
program, valóban ezt emlegettük többször is, reméljük, hogy ebben az esztendőben ez is 
segíteni fog. Az kétségtelen egyébként, hogy újra és újra napirendre kell hozni ezt a kérdést.  

Aztán szeretném még, szeretnénk még elmondani, hogy a munka törvénykönyve az 
egy érdekes kérdés, mert, ha sokféle dolgot szeretne valaki a politikai céljai között 
megvalósítani, akkor valóban néha magával ellentmondásba keveredik.  

Szeretnék egyet kérdezni képviselő úrtól. Vajon a régi, vagy a most hatályos munka 
törvénykönyve hozza azt a lehetőséget, hogy Magyarországon a termelő tevékenység, a 
termelékenység emelkedhet. Ha megnézi az indoklást vagy az indoklását, ha egyedül 
terjesztette elő ezt a javaslatot, akkor látja, hogy termelékenység emelkedéséről beszél. Akkor 
ezt a kérdést válaszolja meg saját magának és mindannyiunknak, hogy az ország 
szempontjából akkor melyik munka törvénykönyve az, ami ebbe az irányba hat: a most 
hatályos munka törvénykönyve, vagy a régi munka törvénykönyve.  

És most elnök úr is nagyon bölcsen, és nagyon köszönöm szépen, hogy nagyon szűkre 
szabottan nem nyitotta meg a politikai keretet, én se nyitom meg a munka törvénykönyvével 
kapcsolatos több szempontú megközelítést és vitát, hogy abban a módosítóban mik 
szerepeltek, milyen egyeztetés folyt előtte – Czomba Sándor hétről hétre megválaszolja 
plenáris ülésen a kormány részéről – csak szeretnék rá utalni, hogy például, amiben az élet 
elhaladt már a javaslaton. Ugye, most az előző napirendi pontként tárgyaltunk, és szintén 
munkaadói, munkavállalói szervezetekkel közös egyeztetési folyamat eredményeképpen 
került ide a távolléti díj. A másik javaslat a munka törvénykönyve szerint a kismamákat 
fokozott védelem, a védett korú munkavállalókkal azonos munkajogi védelem illeti meg a 
munka törvénykönyve kapcsán, annak egy előzetes munkaanyaga kapcsán, ez most már 
idestova – elnök úrra nézek – két éve, két és fél éve, tehát ez egy régen lefutott, lezajlott csata. 
Képviselő úrtól megkérdezem, hogy emlékszik-e még a régi munka törvénykönyvében a 
részmunkaidő igénybevételére a kismamák esetében hogyan, milyen módon volt lehetőség, a 
mostani új munka törvénykönyve hogyan, milyen módon szabályozza képviselő úr szerint; 
előremozdulás történt ahhoz képest, vagy sem. Ha nem történt, képviselő úr szerint, a 
részmunkaidő tekintetében, akkor lehet, hogy nem ugyanazt a törvényt ismerjük vagy 
olvassuk.  

A munkahelyvédelmi-akcióterv egy roppant fontos dolog. Talán kicsit hasonlít az 
„első munkahely” garancia programra, hogy a kormány egy picit előtte van az uniós 
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trendeknek, a pozitív intézkedések tekintetében a munkahelyvédelmi-akcióterv pont ebben az 
esztendőben azoknak segít, akiknek elsősorban a munkahelyek megőrzésére kell koncentrálni.  

Én ezeket mondtam volna el, olyan sok mindent lehetne politikai értelemben mondani. 
És az az igazság, hogy talán én még ezt így nyilvános ülésen, bizottsági ülésen, a 
parlamentben biztos nem mondtam el, de a helyzet az, hogy azért valamilyen szempontból 
vérlázító, hogy egy politikai családnak a képviselői kivándorlásról, meg nem tudom, miről 
beszélnek, és ahhoz a politikai családhoz tartozik egy ember, aki elküldte azokat az embereket 
Magyarországról, akik másképpen gondolkodtak. Szóval, hogy itt van ebben az indoklásban 
morál, meg nem tudom micsoda, hogy akkor hogyan állunk ennek a morálnak a dolgával. 
Tehát a képviselő úrnak a jó szándékát értem, a politikai üzenetet világosan megértettük, a 
szakmai részt rendszeresen szoktuk hozni bizottsági ülésen, a Fidesz-KDNP frakció nem 
javasolja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm alelnök úr. Kérdezem, van-e még más hozzászólási szándék. 

(Nincs jelzés.) Nincs, akkor mielőtt visszaadom a szót, a jegyzőkönyv számára három 
egyszerű gondolatot fogalmazok meg. 

Az egyik az, ami nem vitatható el, 500 ezer ember, az 500 ezer ember, akinek el kellett 
hagyni ezt az országot azért, hogy meg tudjon élni ő, vagy a családja. 

A másik mondat az adósság kérdésköre. Mert én arról nem beszéltem, és alelnök úr, 
igen, tényszerű, hogy az elmúlt kormányzás időszakában emelkedett az államadósság. Az is 
tényszerű, hogy ennek az okai részben még ’98-2002 Fidesz általi lakástámogatási 
programból származtathatóak, amelyek arról szóltak, hogy nem az első lakáshoz való jutást, a 
harmadik, meg az ötödik lakáshoz való jutás több tízmillió forinttal való támogatását is 
magában hordozta, és ennek olyan mértékű hagyatéka, hozadéka volt, ami gyakorlatilag az 
államadósság 21-egynéhány százalékos növekedéséből jelentős hányadot tett ki.  

A másik – azt nem fogom elkezdeni ragozni – egy hosszú távú biztonságos 
nyugdíjrendszer kiépítését szolgálta, amelynek a megtakarításai olyan 3000 milliárd forintot 
hívtak életre, amelyet önök elkoboztak és ma már semmi nincs belőle, és az államadósság 
meg nem kevesebb, mint amennyi volt. És a harmadik, hogy a kormányváltáskor a Magyar 
Nemzeti Bankból jelentős összeg ott volt ebből a felvett hitelből, úgyhogy ezeket a számokat 
érdemes megnézni, utánanézni, és akkor utána beszélni az államadósság kérdésköréről. 

És a harmadik utolsó gondolat, a tényszerűség kedvéért, az pedig az, hogy a 
munkanélküliség, amikor a 12 százalékot nyaldossa, azt közelíti, akkor némi cinizmus az, 
arról beszélni, hogy hogy csökken. Ráadásul akkor, amikor az álláskeresési támogatás 
időtartamát megharmadolják, 9-ről 3 hónapra csökkentik a mértékét, akkor ennek az kellene, 
hogy legyen a következménye – nyilván nem direkten –, hogy egyharmadára csökkenjen. 
Hiszen 3 hónapot követően miért is legyen valaki a regiszterben nyilvántartva, hiszen 
semmifajta segítő kezet nem kap az elhelyezkedéséhez anyagi értelemben, illetve egyéb más 
tekintetben sem nagyon; mert ma, ha megnézik, akkor az állásajánlatok 80-90 százaléka az a 
támogatotti körbe tartozó állás általi, ami a közfoglalkoztatás tekintetében való elhelyezkedést 
segíti. Tehát, ha valaki az elsősegélyes munkaerőpiacról esik ki, akkor esélye nincs a mai 
rendszer keretei között, a mai támogatási feltételek mellett elhelyezkedni; önök azt az esélyt is 
elvették, hogy ő önmaga oldja meg, oldja fel ezt az anomáliát.  

És közben a foglalkoztatottak száma pedig megint csak 3,8-3,9 millió főnél ragad be, 
300 ezerrel több kellene most legyen, mint amennyi volt – ugye, az egymillió új munkahely 
ígérete szerint 3 év eltelte után –, de legalább 300 ezerrel kevesebb. Mert, ha megnézzük a 
statisztikai nyilvántartási rendszert, hogy az 500 ezer emberből mennyien vannak benne 
ebben a 3,8 millióban, akkor bizony több százezren egyszerűen azért, mert a KSH úgy tartja 
nyilván a foglalkoztatottakat, hogy aki 6 hónapnál nem régebben dolgozik folyamatosan 
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külföldön, azok ugyanúgy részét képezik ennek a statisztikának, mint akik a határon belül 
dolgoznak.  

Mélyebb elemzésbe nem kívánok belebocsátkozni, csak a jegyzőkönyv számára ezt a 
három kiegészítést meg kellett tennem.  

Alelnök úr, parancsoljon! 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm elnök úr. Csak két pontosítás, és a többire, amiben 

frontot nyitott elnök úr, azokra nem reagálok, lesz még rá mód és lehetőség más napirendi 
pont, meg más bizottsági ülésen. A munkanélküliség stagnál, ugye, ezt mondtam, ezt 
szeretném megerősíteni. 

A másik dolog pedig, az valóban egy szakmai típusú megközelítés is lehet, azt 
gondolom, majd kivitatkozzuk magunkat máshol, meg a vitán túl majd itt meg is kell találni a 
megoldást, mert elég régóta nincs meg a megoldás, hogy nagyon sokan beragadnak a 
regiszterbe. Tehát ez egy olyan problematika, ami nem ennek a hétnek a problémája, hanem 
sokkal hosszabb időszaknak a problémája, és egy nagy munkahelyteremtő beruházásnak a 
dolga; a munkaerőpiacon megjelenő keresletnél derül ki, hogy valóban nagyon sokan 
ragadnak regiszterbe, akikkel nem tudni, hogy mi van, lehet, hogy már éppen máshol valami 
módon munkát is vállalnak – ez egy szélesebb típusú probléma, elnök úr. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebben nincs közöttünk nézetkülönbség, nem is volt soha. 

Köszönöm szépen. Az előterjesztőnek megadom a szót. 
Scheiring Gábor képviselőtársam, parancsoljon! 

Scheiring Gábor viszonválasza 

SCHEIRING GÁBOR (független): Köszönöm szépen. Én főosztályvető úrnak külön 
szeretném megköszönni az alapos reakciókat, nem nagyon emlékszem még, hogy a 
kormányoldal részéről ilyen részletes és konstruktív hozzászólást kaptam volna, még akkor is, 
ha nem sok mindenben értettünk egyet, úgyhogy én ezt külön szeretném megköszönni. 

Én egyetlenegy felvetésre szeretnék részletesen reagálni, aztán pedig csak a teljes 
képpel foglalkozni nagyon röviden, nem rabolva az idejüket. Ez a termelékenység kérdése, 
amivel kapcsolatban kaptam egy kérdést. Itt valóban, azt gondolom, hogy élesen eltérően 
gondolkozunk mi a Párbeszéd Magyarország részéről, és a kormány. Önök azt gondolják, 
hogy a termelékenységet azzal lehet növelni, ha fokozzák a munkavállalók versenyeztetését 
egymással szemben; azt gondolják, hogy akkor lehet növelni a termelékenységet, ha a 
munkavállalók védettségét, ha lehet, akkor csökkentik; illetve a béreket, amennyire lehet, 
azokat lenyomják, alacsony szinten tartják, mint ahogy az az elmúlt időszakban történt. 
Csökkentik a költségeket, adott esetben kevesebbet fordítanak oktatásra, egészségügyre és 
általában a humán tőkére, és akkor ezekkel az alacsonyabb költségszinttel majd akkor 
növekszik a termelékenység, ez egy hozzáállás.  

A mi hozzáállásunk ezzel szemben az, hogy érdemben akkor lehetne a 
termelékenységet növelni, ha a hozzáadott érték, amit a cégek és a munkavállalók 
előállítanak, dimenziókkal nagyobb tudna lenni ebben az országban. Ehhez pedig az kell, 
hogy a humán tőkét tőkének tekintsük, ne pedig egy felesleges költségelemnek, ezért kell, 
hogy befektetessünk az oktatásba és befektessünk az emberbe, és ennek megfelelően 
megfelelő védettséget biztosítsunk neki a munkahelyen, és ennek megfelelő bérezést is 
biztosítsunk neki a munkahelyen. És adott esetben, akik kikerülnek a munkaerőpiacról, azokat 
segítsük vissza a munka világába; és azt vegyük észre, hogy ezek az emberek dolgozni 
akarnak, nem pedig lustaságból vannak a munkaerőpiacon kívül. Az a magyar ember, aki 
munkát talál Európában, a legtöbbet dolgozik, Magyarországon egy főre vetítve átlagosan az 
egyik legmagasabb a munkavállalók részéről a ledolgozott órák száma egész Európában, tehát 
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egy nagyon sokat dolgozó nép a magyar, nem igaz, hogy azért nem dolgozna, mert a szociális 
ellátások vagy a lustaság, vagy bármi egyéb őt a munka világától távol tartaná. Tehát nem 
lenézni kellene az embereket, és nem ellenséget látni bennük, hanem megbízni bennük, 
felruházni őket képességekkel, ellátni őket azokkal az erőforrásokkal: oktatással, 
képzettséggel, anyagi erőforrásokkal, ami hosszú távon a termelékenység javuláshoz, és a 
hozzáadott érték folyamatos növeléséhez vezetne, azt gondolom, hogy ez egy alapvető 
filozófiai különbség a két oldal között.  

Nagyon sok minden elhangzott, én összességében egyetlenegy dolgot emelnék ki. 
Talán látták a TÁRKI-nak a felmérését, európai stratégiában definiált szegénységi mutató 
alapján vizsgálták az országban élők, a magyarok anyagi helyzetét, és nőttek az 
egyenlőtlenségek Magyarországon, nőtt a szegénység Magyarországon az elmúlt három év 
során. És talán, ami az egyik legbrutálisabb, azon belül, hogy közel a fele a magyaroknak 
most már szegénységben él, ennek a tömegnek majdnem a fele 25 év alatti. A fiataloknak 
eltűnt a jövője ebben az országban, és ez drasztikus változásokat követel meg azonnali 
hatállyal a politikában. Ez a javaslat, amit mi beterjesztettünk, ezzel kívánna foglalkozni: 
bérpolitikai intézkedésekkel, a foglalkoztatottság javításával és ezen belül kiemelten a fiatalok 
munkaerő-piaci helyzetével és kilátásaival. Úgyhogy én akkor, ha mást nem, ezeket a 
tényeket szeretném még egyszer a kormányoldal figyelmébe ajánlani. Ha nem is az én 
határozati javaslatom, vagy a mi határozati javaslatunk formájában, azért talán egy-két 
elemet, mint amilyen például a munkanélküli segély, álláskeresési járadék, vagy még számos 
más elem, ha úgy érzik, hogy alkalmas arra, hogy megfontolják és bevezessék, akkor attól 
függetlenül, hogy ezeket mi javasoljuk vagy önök javasolják, mi ezeket mindenképpen 
támogatni fogjuk majd. Nagyon szépen köszönöm a javaslatra szánt idejét a bizottságnak.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, Scheiring Gábor képviselőtársam. 
Határozathozatalra kerítünk sort, ha egyetértenek képviselőtársaim. Úgy látom, igen.  
Tárgysorozatba-vételről döntünk. Aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslatot 

tárgysorozatba vegyük, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt! (Szavazás.) 5-en. Akik nem 
értenek egyet ezzel? (Szavazás.) Ők is voltak 12-en. Köszönöm szépen.  

Ilyen értelemben azt kell megállapítsam, hogy az általános vitára való alkalmasságról 
nem kell döntenünk, sajnálatos módon.  

Köszönöm szépen, ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Képviselőtársam köszönöm 
szépen. Főosztályvezető urak, kollégáik köszönöm szépen a részvételüket, 
együttműködésüket. Szép napot, jó munkát kívánok önöknek! 

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11107. szám) (Az Egészségügyi bizottság által benyújtott módosító 
javaslatok megvitatása) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, ez a 4. napirendi pont – miközben önöktől 
elköszönök, viszontlátásra –, ami nem más, mint az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási 
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Ez a T/11107-es szám alatt szerepel, az 
Egészségügyi bizottság által benyújtott módosító javaslatok megvitatására kerítünk sort.  

Itt az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről dr. Cserháti Zoltán főosztályvezető 
urat és dr. Raffay Bálint szakmai tanácsadó urat köszöntöm. Üdvözlöm önöket. 

Mindenki előtt ott kell, hogy feküdjön a T/11107/44-es számú számozott ajánlás, 
amelyből egy pont érinti a bizottságunkat. Ez a 10-es pont, ami egyben összefügg a 11-es, 12-
es és 15-ös ponttal, ez az Egészségügyi bizottságnak a módosítója. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
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DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen, elnök úr. A kormány támogatja a javaslatot. 

 
ELNÖK: A kormány támogatja a javaslatot. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki 

támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 12-en. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5-en 
tartózkodtak. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot bezártuk. 

Önöknek köszönöm az álláspont rögzítését, viszontlátásra. 

Egyebek 

Nekünk még van teendőnk, az 5. napirendi pont, az egyebek. Itt azt szeretném jelezni, 
hogy az Európai ügyek albizottsága ma az interpellációk után ülést tart a parlament főemelet 
61-es számú termében, csak azért, hogy aki érintett, az tudjon róla. 

A másik közlendőm az pedig az, hogy a bizottság a soron következő ülését e héten, 
pénteken tartja. Pénteken Rozsály a helyszín, mint arról már a korábbiakban beszéltünk. 11 
órakor kezdődik a bizottsági ülés, és azért hogy mindenki kellően előre felkészült legyen, 
szeretném jelezni, hogy innen indul a kisbusz a ház elől 6 órakor. Aki ezt igénybe kívánja 
venni, az a szakértő asszonnyal való egyeztetés alapján ezt meg tudja tenni. 

Nekem ez a két bejelentésem volt. Kérdezem, van-e bárkinek bármi más. Igen. 
Bertha Szilvia! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Kérdésem, vagy nem is tudom, megjegyzésem lenne. 

Most a honvédelmi törvény módosításához adott be fideszes képviselő egy módosító 
javaslatot, ami viszont a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról szól. Ilyen 
esetben nem lehet kikérni ezt a módosítót, hogy megtárgyalja a bizottság? 

 
ELNÖK: Ki lehet kérni. Szakértő asszony! 
 
FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA, a bizottság főtanácsadója: Mint nem kijelölt 

bizottság megtárgyalhatjuk ezt az egy módosítót, csak már a határidőn mindenféleképpen túl 
vagyunk. Nem volt nálunk sem általános vitája, sem módosítója, sem kapcsolódója, és ugye, a 
zárószavazás előtt az utolsó kapcsolódó körbe nyújtotta be Tapolczai Gergely ezt a 
módosítást. Maximum annyit tudunk mondani, tárcaálláspont nélkül, de azt ott támogatták 
természetesen. Megkérdeztem a bizottsági tanácsadót, hogy mi történt múlt csütörtökön a 
Honvédelmi bizottság ülésén, ott támogatást nyert a kormány részéről ez a módosító 
indítvány, és benne lesz a támogatotti sorban, így erről a plenáris ülésen már nem is fognak 
külön szavazni róla. 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): És ilyenkor nem lehet azt mondani, hogy 

házszabályellenes, merthogy az illetékes szakbizottság nem tárgyalta? 
 
FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA, a bizottság főtanácsadója: Feladatkörünket 

érintően többször van olyan módosító indítvány, amit a másik törvényjavaslathoz nyújtanak 
be, és nem tárgyalja meg a bizottság, tehát ez így nem házszabályellenes.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Más? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor szép napot 

mindenkinek, találkozunk a parlamentben. Jó munkát! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 48 perc) 
  

GúrNándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


