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Napirendi javaslat  

 
1. a) A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12002. szám)  
(Általános vita)  
  
b) Az Állami Számvevőszék jelentése Magyarország 2012. évi központi költségvetése 
végrehajtásának ellenőrzéséről (T/12002/1. szám) 
  
2.  Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 
Egyes törvényeknek a közmunkacsapda felszámolásához szükséges módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/11599. szám) 
(Dr. Szél Bernadett (független) képviselő önálló indítványa) 
  
3.  Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 
A jelentős foglalkoztatóként működő cégeknél dolgozó munkavállalók létszámleépítés 
esetén történő létbiztonságának megteremtésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 
határozati javaslat (H/11949. szám) 
(Bertha Szilvia (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 
  
4.  Egyebek 
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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: Kézcsókolom! 
Szép napot kívánok mindenkinek! Szervusztok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a 
bizottsági ülés iránt érdeklődőket és a kormányálláspontokat képviselőket. Köszönöm szépen, 
hogy itt vannak. 

A határozatképességünk megállapítására kerítek sort. A jelenléti ívet láttam, tehát az 
alapján is megállapítható, hogy már az aláírások után a határozatképesség fennáll. 
Gyakorlatilag annyit kell tennünk, hogy menet közben még, akik érkeznek, azok jegyezzék, 
illetve a helyettesítéseket mindenki tegye meg. (Polics József megérkezik az ülésre.) Alelnök 
úr is körünkben, most már Polics úr is, most már szinte teljes lesz a bizottság.  

A napirendi pontok elfogadására kerítek sort. Képviselőtársaim elektronikus formában 
megkapták a meghívót, ebben négy napirendi pont tárgyalására tettünk javaslatot az 
Egyebekkel együtt. Kérdezem képviselőtársaimat, kik azok, akik ezzel egyetértenek. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, aki nem támogatta? (Nincs jelzés.) Olyat nem látok. 
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Olyat sem látok. Akkor megállapítom, hogy egyhangúlag 
elfogadtuk a mai napirendi pontok tárgyalását. 

A tárgyalási időkeret tekintetében egy óra, alelnök úrral itt összesúgva arra a 
megállapításra jutottunk, hogy egy órában maximalizáljuk a mai bizottsági ülést. Nyilván 
akkor mindenkit arra kérünk, hogy ehhez illesztetten próbálja meg az álláspontjait kifejteni, 
kérdéseit feltenni, és természetesen a válaszadókat is arra kérem, hogy eszerint haladjunk 
majd. Úgy fogunk haladni természetesen, ahogy ez a szokásjog alapján megadatik, mármint 
hogy felváltva, először az ellenzéki oldalnak fogok mindig szót adni, de hát ez ismert a 
bizottság tagjai előtt, ezért ezt nem is részletezném. 

Mielőtt belekezdenénk a tartalmi munkába, azelőtt a helyettesítésekről adnék számot. 
Én Kiss Pétert helyettesítem, Kara Ákos alelnök úr helyettesíti Varga Józsefet, Nagy Istvánt 
Kovács Ernő, Patay Vilmos urat Polics úr helyettesíti, Vécsey Istvánt Czira Szabolcs, Spaller 
Endrét Karvalics Ottó, Egyed Zsoltot pedig nyilván Bertha Szilvia. Ez azt jelenti, hogy 17 
„kezünk” van.  

A napirendi pontok között is fogjuk tisztázni, vagyis hogy nem tisztázni, hanem 
bejelenteni, hogy Szél Bernadett most már nem független, hanem LMP-s képviselő. Azt 
hiszem, szeptember 1. a dátuma. Köszönöm szépen. 

Akkor a tartalmi munkához kezdünk hozzá, az 1. napirendi pontunkhoz. 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12002. szám) (Általános vita) 

Az Állami Számvevőszék jelentése Magyarország 2012. évi központi költségvetése 
végrehajtásának ellenőrzéséről (T/12002/1. szám) 

Az 1. napirendi pont a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. 
évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, ez a T/12002. szám alatt fut, 
és az Állami Számvevőszék jelentése Magyarország 2012. évi központi költségvetése 
végrehajtásának ellenőrzéséről, ez a T/12002/1. szám alatt fut. Ennek a jelentésnek az 
általános vitájáról esik szó. 

Az 1. napirendi pont kapcsán üdvözlöm a Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviseletében - nem láttam mindenkit, de azért én sorolom, és majd bólintanak a hölgyek, 
urak, hogy vannak-e - Párniczky Tibor főosztályvezető urat, ő nincs, dr. Sík László 
főosztályvezető-helyettes urat, őt sem láttam, de Kajdi László szakmai főtanácsadó urat 
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láttam, Szatmári Edina ügyintéző asszonyt láttam. Az ÁSZ-jelentésnél az Állami 
Számvevőszék képviseletében köszöntöm Vlasits Ágnes számvevő asszonyt és Zakar László 
számvevő tanácsos urat. A Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében Modori László 
helyettes államtitkár urat köszöntöm, és Elekes Tünde osztályvezető asszony is körünkben 
van.  

Én úgy tudom, hogy majd Modori László helyettes államtitkár úr fogja az álláspontok 
rögzítését megtenni a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről, és Zakar László, ha jól tudom, 
az Állami Számvevőszék részéről. Köszönöm szépen, akkor nagyjából a kép összeállt. 

Arra fogom kérni önöket, hogy ismertessék röviden az álláspontjukat, ezt követően 
pedig nyilván az érvek-ellenérvek meghallgatására kerül sor. Én azt javaslom, alelnök úr, 
hogy képviselőtársaim egy körben tegyék meg ezeket. Köszönöm szépen. Ezt követően 
fogjuk nyilván a vita lezárását megtenni. 

No, megadom a szót akkor tehát az előterjesztőknek. Döntsék el, de úgy gondolom, 
hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára szóljon először. Parancsoljon! 

 
DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tisztelt Bizottság! Kolléganőmnek, Szatmári Edinának 
átadnám a szót, hogy egy rövid összefoglalót adjon, és utána természetesen a felvetésekkel 
kapcsolatban állok rendelkezésre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon! 

Szatmári Edina szóbeli kiegészítése 

SZATMÁRI EDINA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat a zárszámadással kapcsolatos rendelkezések 
végrehajtását szolgálja. A kormánynak a költségvetési évet követő nyolc hónapon belül, tehát 
augusztus 31-ig az Országgyűléshez és azt megelőzően két hónappal, június 30-ig az Állami 
Számvevőszéknek át kellett adnia a törvényjavaslatot. E kötelezettséget a Nemzetgazdasági 
Minisztérium és a kormány határidőre teljesítette.  

A törvényjavaslat normaszövege rendelkezik a 2012. évi költségvetés 
finanszírozásáról, a végrehajtás szabályaival összefüggő kérdésekről. A törvényjavaslat 1. és 
2. számú mellékletei a központi költségvetés kiadásait és bevételeit, a 3-8. számú mellékletei 
a helyi önkormányzatok elszámolásait, a 9. számú melléklet pedig az uniós programok 
kötelezettségvállalási keret-előirányzatait és azok teljesülését tartalmazzák. 

A gazdaságpolitika fő vonásairól néhány szót ejtenék. A kormány 2012-ben is 
folytatta a strukturális problémák megoldását, tehát a magas államadósság csökkentését, az 
ország versenyképességének javítását, a munkaerő-piaci aktivitás fokozását, az ország 
növekedési potenciáljának emelését. 

A bruttó hazai össztermék 2012. év folyamán 1,7 százalékkal csökkent, de meg kell 
említeni, hogy az Unió gazdasága is zsugorodott. Az EU huszonhét tagállamának átlagát 
tekintve a csökkenés mértéke a GDP arányában 0,4 százalékot ért el. 

A beruházások harmadát adó feldolgozóipari nagyberuházások 4,9 százalékkal 
bővültek. Ebben kiemelt jelentőséggel bírnak az autóipari nagyberuházások. A 
nemzetgazdaságban azonban a beruházások ennek ellenére 5,2 százalékkal csökkentek, főleg 
az építési beruházások visszaesésének következtében. 

A foglalkoztatottak száma 2012-ben növekedett, a versenyszférában a 
foglalkoztatottak száma 1,4 százalékkal növekedett, a közszféralétszámban pedig 2,3 
százalékos növekedés volt. Nagyban a közfoglalkoztatottak létszámához köthető ez a 
növekedés. A 15-70 év közötti lakosság körében a foglalkoztatási ráta 50,6 százalékra 
emelkedett. 



 7 

Néhány szót a fiskális folyamatok alakulásáról. Az államháztartás európai uniós 
módszertan szerinti 2012. évi hiánya itt az előzetes adatok alapján a GDP 1,9 százalékában 
teljesült. Nagy eredményről van szó. Ez azt jelenti, hogy 2011 után 2012-ben és várhatóan 
2013-ban is Magyarország teljesíti az európai uniós deficitkövetelményeket. 

Az államháztartás pénzforgalmi hiánya a tervezett 726,2 milliárd forinttal szemben 
508,3 milliárd forint lett, amely a GDP 1,8 százaléka. Tehát a hiánycél ezáltal jóval az elvárt 
mérték alatt teljesült. 

Meg kell még említeni a hiány alakulásának értékelésekor, hogy a 320 milliárd 
forintos kockázati tartalékok - tehát az országvédelmi alap, a kamatkockázati tartalék, a 
fejezeti egyensúlyi tartalékok - nem kerültek felhasználásra. 

Az államháztartás alrendszerének alakulásáról. A központi költségvetés 2012. évi 
pénzforgalmi hiánya 611,2 milliárd forintot tett ki. A főbb adóbevételek közül az 
előirányzathoz képest elmaradtak a társasági adó, az egyszerűsített vállalkozói adó, a 
pénzügyi szervezetek különadói, az általános forgalmi adó és a személyi jövedelemadó 
bevételei, viszont magasabb összegben teljesültek a jövedékiadó-, az illetékbevételek és az 
egyes ágazatokat terhelő különadók. A kiadások közül elmaradtak a szakmai fejezeti kezelésű 
előirányzatok kiadásai, a kormányzati rendkívüli kiadások és az EU költségvetéséhez 
kapcsolódó hozzájárulás. Ugyanakkor magasabb mértékben realizálódtak az egyedi és 
normatív támogatások, a költségvetési szervek kiadásai, itt a bevételeikkel összhangban 
teljesültek magasabban. 

Az elkülönített állami pénzalapok a 2012. évet 131,1 milliárdos többlettel zárták, így 
az alapok egyenlege jóval kedvezőbb volt, hiszen a költségvetési törvény 53 milliárd forintot 
határozott meg. 

A bizottság feladatkörébe tartozó Foglalkoztatási Alap a 2012. évet 87,2 milliárd 
forintos többlettel zárta. 

A társadalombiztosítási alapok a 2012. évet 117,5 milliárdos hiánnyal zárták, ami a 
Nyugdíjbiztosítási Alap 70,6 milliárd forint, valamint az Egészségbiztosítási Alap 
46,9 milliárdos deficitjéből adódott. Bevételi oldalon az előirányzatnál kedvezőbben 
teljesültek a Nyugdíjbiztosítási Alap szociális hozzájárulási adó- és járulékbevételei, valamint 
az Egészségbiztosítási Alap egészségügyi hozzájárulásai. A kiadások esetében az 
előirányzatot meghaladóan alakultak a nyugdíjkiadások, a gyógyító, megelőző ellátások, 
valamint a gyógyszertámogatások. 

Még néhány szót a helyi önkormányzatok többletéről. A többlet 90,3 milliárd forintot 
tett ki, mely 240,3 milliárd forinttal kedvezőbb a tervezett 150 milliárdos deficithez képest. 

Néhány szót az év közben megtett intézkedésekről. A kormány a kedvezőtlen külső 
gazdasági körülmények hatására év közben több lépésben is intézkedett az egyenlegcél tartása 
érdekében. Elsőként márciusban a túlzott hiány eljárás keretében Magyarországhoz intézett 
tanácsi ajánlás alapján a GDP 0,5 százalékának megfelelő egyenlegjavító intézkedést várt el a 
Tanács, így a tanácsi ajánlásra figyelemmel a kormány áprilisban az 1122. számú 
kormányhatározat alapján további intézkedésekről döntött, melyek biztosíthatják az 
ajánlásban elvárt egyenlegjavítást.  

Majd októberben újabb, összesen a GDP 0,5 százalékának megfelelő egyenlegjavító 
intézkedésről döntött a kormány az 1428. számú kormányhatározatban. Ennek értelmében a 
központi költségvetési szervek, a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai, valamint a 
rendkívüli kormányzati intézkedések fedezetére szolgáló általános tartaléknál további 
zárolást, kiadáscsökkentést rendeltek el. Emellett megtakarítást írtak elő a vagyonfejezetnél, a 
Nemzeti Földalap kiadásainál, továbbá egyenlegjavulást rendeltek el a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alapnál is. Év végén azonban bizonyossá vált, hogy a megtett intézkedések 
nemcsak a kitűzött hiánycél teljesülését biztosítják, hanem jóval kedvezőbb egyenleget 
eredményezhetnek. Ennek következtében lehetővé vált, hogy sor kerülhessen egyes sürgős 
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kiadások engedélyezésére, teljesítésére, és így döntés született az októberi intézkedések 
részleges visszavonásáról, a korábban elrendelt zárolások feloldásáról és az egészségügyi 
kiadások megemeléséről. 

Összességében tehát megállapítható, hogy az év közben meghozott, a hiánycél 
biztosításához szükséges intézkedések jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a kormány az 
államháztartás egyenlegét jóval a kitűzött hiány alatt tudja tartani. 

2012. év során az államadósság nominálisan 235,5 milliárd forinttal, 1,1 százalékkal 
csökkent a 2000. év végi 20 955,5 milliárd forinthoz képest. 2012. évben a kincstári kört 
érintő bruttó adósság, ténylegesen a nemzetgazdasági súlyát jelző mutató GDP-arányosan 
mérten csökkent, a GDP 75,1 százalékáról annak 73,3 százalékára. 

Néhány szót még a kormányzati szektor uniós módszertan szerinti egyenlegéről. A 
költségvetési törvényben az államháztartás európai uniós módszertan szerinti tervezett hiánya 
a GDP 2,5 százaléka volt. A 2012. évi notifikációs jelentésben ez 2,7 százalékra módosult. 
2013 áprilisában az Eurostatnak kiküldött notifikáció keretében az előzetes adatok alapján a 
kormányzati szektor európai uniós módszertan szerinti előzetes hiánya 1,9 százalékos értéket 
ért el a GDP százalékában. Így a zárszámadási és időközben egyéb adatokkal pontosított 
adatokat a KSH majd az Eurostattal egy időben, október 21-én fogja publikálni a honlapján. 

Néhány szót még az állami számvevőszéki egyeztetésről. Az államháztartásról szóló 
törvényben előírt határidő megtartása mellett az Állami Számvevőszék részére egyrészt 
átadtuk a törvényjavaslatok tervezetét, másrészt biztosítottuk az egyeztetéseket. Az Állami 
Számvevőszék jelentésében többek között megállapította, hogy a 2012. évi költségvetés 
végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelelt, a zárszámadási törvényjavaslat 
megalapozott, és a törvényjavaslatban szereplő adatok megbízhatóak, a beszámolók és az 
elszámolások, valamint a törvényjavaslat adatai összhangban vannak. 

Köszönöm szépen a figyelmet, és kérem, hogy a tisztelt bizottság a törvényjavaslat 
általános vitára való alkalmasságát szíveskedjék támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót az Állami Számvevőszéknek. 

Parancsoljon, Zakar úr! 

Zakar László szóbeli kiegészítése 

ZAKAR LÁSZLÓ (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének megfelelően 
elvégezte Magyarország 2012. évi központi költségvetése végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat ellenőrzését. A jelentésünk a honlapon megtalálható, nyilvános. 102 oldalas 
anyag mellékletekkel, így összesen 120 oldal. Az előző évhez hasonlóan most is közérthető 
formában készítettük el a jelentést. A jelentés mögött több mint 3000 oldalas munkaanyag áll. 

Ahogy az NGM is említette, idén az előző évi képviselői felszólalások nyomán először 
összességében is minősítettük a törvényjavaslatot. A törvényjavaslatban szerepelt adatokat 
megbízhatónak, megalapozottnak minősítettük. 

Ellenőrzésünk során összességében 9,9 milliárd forint hibát tártunk fel, az az ÁSZ 
módszertanában deklarált 2 százalékos lényegességi küszöbnek, amely 300,4 milliárd forint, 
nagyságrendekkel alatta van. 

Úgy végeztük az ellenőrzést az előző évhez képest, hogy a lefedettségét növeltük 
mintegy 140 milliárd forinttal. Ez azt jelenti, hogy az ellenőrzési megállapításaink a bevételi 
főösszeg 97 százalékát, illetve a kiadási főösszeg 91 százalékát fedik le. 

Az előző évhez képest ellenőrzésünkben újszerű, hogy a tavalyi Belügyminisztérium 
helyett idén a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetet ellenőriztük le teljes 
körűen.  
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Összességében a tavalyihoz hasonlóan 105 beszámolót és elszámolást ellenőriztünk. A 
beszámolók megbízhatósága jelentősen javult. Elutasító beszámolóminősítés nem volt, három 
beszámolót korlátozó minősítéssel láttunk el. A 2011. évhez hasonlóan 2012-ben is a Nemzeti 
Földalappal kapcsolatos bevételek miatt adtunk korlátozó minősítést. Az előző évhez képest 
javult a nyilvántartási rendszere, de még mindig nem naprakész, illetve a változásokat nem 
követi. A KIM-intézmények voltak az újszerűek, és ezt meg is állapítottuk, hogy azoknál az 
intézményeknél, ahol az Állami Számvevőszék először végzi az ellenőrzést, nagyobb 
százalékban találunk hibát. A másik két korlátozó vélemény is ideköthető, az egyik a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem, a másik pedig a megyei intézményfenntartó szervek átvett 
intézmények alcíménél. Összességében azonban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
fejezet kiadásai és bevételei megbízhatóak voltak. 

Idén először a törvényjavaslat összeállításának folyamatát is ellenőriztük a 
Nemzetgazdasági Minisztériumnál. Megállapítottuk, hogy szabályozási szinten nem jelenik 
meg az összeállítás folyamata, így nem számon kérhető, továbbá az általuk alkalmazott 
törvényjavaslat összeállításához alkalmazott informatikai rendszer nem teljes körűen zárt 
abból a szempontból, hogy nem teljes körűen dokumentált és naplózott, emiatt a folyamatok 
nem teljes körűen reprodukálhatóak. 

A jelentésben öt javaslatot találnak. Az egyiket a NAV elnökének a vám- és 
adószakmai szervezet integrálása kapcsán szükséges folyószámlarendszer kialakítása 
érdekében tettük. Az előbb említett Nemzeti Földalap nyilvántartási rendszerének kialakítása 
és naprakészsége érdekében van a második javaslatunk. A vidékfejlesztési miniszternek tettük 
a javaslatot. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek, amely az uniós források elosztásáról 
gondoskodik, a mellékletben is találhatóan az off-shore cégekhez kapcsolódó átláthatóság 
szempontjából tettünk javaslatot, amely arra irányul, hogy az Áht.-nak megfelelően a 
támogatott szervezetek átláthatóságát, igazolását és azok ellenőrzését elvégezze a Fejlesztési 
Ügynökség.  

A javaslatainkon kívül természetesen más megállapításaink is voltak és vannak a 
jelentésben. Ezekhez elnök úr figyelemfelhívó leveleket készített és küldött az intézmény 
vezetőinek. Az ÁSZ-törvénynek megfelelően intézkedési kötelmük van, amely egyrészt az 
intézkedési tervek megküldését jelenti, illetve ennek végrehajtását az Állami Számvevőszék a 
jövőben ellenőrizni fogja. 

A bizottság szakterületébe tartozó Nemzeti Foglalkoztatási Alap beszámolóját 
elfogadó minősítéssel láttuk el. Ahogy a Nemzetgazdasági Minisztérium előadásában is 
elhangzott, bevételi többlettel zárt az alap, 87,2 milliárd forintos szufficittel. Az elkülönített 
alap működésének sajátossága, hogy ezt a pénzt elvonni nem lehet, azt az alap jövőbeni 
tevékenységére fel fogja használni, felhasználhatja. 

A kiadási oldal tekintetében a nemzeti közfoglalkoztatási program megvalósítása 
érdekében átalakult a kiadási szerkezete. Az álláskeresési támogatások előirányzatára az előző 
évhez képest több mint felével csökkent a felhasználható pénzeszköz, ugyanakkor a prioritást 
a Start-munkaprogram és a közfoglalkoztatás támogatása élvezte, az előző évi forrás több 
mint kétszerese jelent meg. 

A szufficitet a bevételi oldal törvényi előirányzathoz képesti túlteljesülése 
eredményezte két területen a bevételi oldalon: az egyik a szakképzési hozzájárulás, a másik 
pedig a járulékoldalon történt. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap ellenőrzése kapcsán két megállapításunkat emelném 
ki. Egyik, hogy a NFA kapcsán se az alapkezelő Nemzetgazdasági Minisztérium, sem a 
kormányhivatalokban a belső ellenőrzés nem végzett ellenőrzést. Erre elnök úr 
figyelemfelhívó levelet készített. 

Továbbá az ellenőrzésünk feltárta, hogy Munkaerő-piaci Alapnak - 2011-ben még 
Munkaerő-piaci Alap volt az elnevezése az alapnak - átadott BM-támogatásból a fel nem 
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használt részt az NGM jóváhagyásával nem az alapnak utalták vissza, hanem a központi 
költségvetésbe került. 

Köszönöm szépem a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, kérdések, észrevételek akkor egy 

körben. (Jelzésre:) Parancsoljon, Bertha Szilvia! 

Kérdések, észrevételek 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr, és köszöntöm a bizottsági 
ülés résztvevőit.  

Itt elhangzottak adatok. Nekem kérdésem lenne. A szakképzési hozzájárulás. Elvileg 
52 százalékkal a várt felett érkeztek be az adóbevételek ezen címszó alatt, tehát így 
80 milliárd forint, ellenben a szakképzési és felnőttképzés kiadási része 16,5 milliárd forint, és 
még az egyéb képzésekkel együtt is nagyon elmarad még a tervezettől is. Tehát itt egy 
jelentős különbség keletkezik. Kérdés az, hogy milyen alapon szed be akkor az állam és hova 
teszi ezt az összeget. 

Van egy határ, ameddig a vállalkozásokat fejős tehénnek lehet nézni, különösen a mai 
helyzetben. Ez azt mutatja, hogy fölösleges volt ilyen mértékben átalakítani, illetve elvenni a 
cégektől azt a típusú jogosultságot, hogy felhasználhatják a szakképzési hozzájárulást 
bizonyos esetekben, hiszen ezáltal most a központi költségvetésnél fog nyilvánvalóan 
maradni, miközben ugyan kosárfonót például képeznek államilag, de például a magas 
hozzáadott értékű iparágakba vagy a fejlettebb iparágakba képzettebb dolgozókat nem. Tehát 
igazából itt ezen a részen ez ordít, hogy nagyon pazarló a felhasználás. A kérdésem az lenne, 
hogy hová kerül a különbözet, mi történik vele. 

A másik észrevételem. Bár nagyon komoly kormányzati propagandának tűnik sokszor 
az általános indokolás, azért azt kiemelném, hogy a versenyszférai foglalkoztatottak közül az 
alkalmazottak létszáma 35 ezer fővel csökkent, tehát 2 százalékkal csökkent. Lehet azt 
mondani, hogy a foglalkoztatottak száma nőtt, mondjuk a részmunkaidő miatt, és itt vannak 
különböző manipulatív tényezők, de ez a 2 százalékos csökkenés a szakértők szerint is 
egyértelműen mutatja a valós munkaerő-piaci helyzetet és tendenciákat. Tehát erre úgymond 
a figyelmet szeretném felhívni. 

A harmadik pedig, amiről szó is volt, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnál és a 
kormányhivataloknál semmi érdemi belső ellenőrzés nem történik, ebben egy valamilyen 
hathatósabb lépést lehetne-e tenni. Ha már az ÁSZ is felszólította, és ennek ellenére sem 
történtek meg, akkor az lenne a kérdésem, hogy mi a további lépés, tehát mit lehet kezdeni a 
kormányzattal, hogyha tulajdonképpen magasról tesz minden ilyen típusú elvárásra. Tehát 
akkor mi a következő lépés? 

Még egyet szeretnék megjegyezni. Szó volt erről, hogy közel 10 milliárd forintos hibát 
állapított meg az ÁSZ, és hogy ez még belül marad a 2 százalékos lehetőségen, tehát 
úgymond a 2 százalékos játékon belül. Itt arról van szó, hogy körülbelül ezer vizsgálandó 
intézményből és fejezetből összesen százat vizsgáltak, és ennél a száznál is 4,3 milliárd 
forintnyi hibát találtak. Tehát azért itt lehet élni a gyanúperrel, hogy ha mindet végignézték 
volna és mindet vizsgálják, akkor azért olyan komoly eltérések keletkeznek, hogy igazából 
ezek alapján érthetetlen, hogy hogy lehet kiadni egy elfogadó záradékot, tehát hitelesítő 
záradékot. Lehet, hogy ez úgymond a nagy számoknál belefér, de ha egy átlagember azzal 
szembesül, hogy 10 milliárd forint ide-oda, az nagyjából mindegy, azért ez eléggé vérlázító az 
ország mai helyzetében, amikor közel négymillió ember él a létminimum alatt. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. (Dr. Szél Bernadett jelentkezik.) A kormányoldalon nem 
láttam jelentkezőt, akkor Szél Bernadettnek adom a szót. 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Köszönöm a 

beszámolót. Összességében elmondhatom, hogy a Lehet Más a Politika nem fogja ezt 
támogatni, és abszolút nem értünk egyet a munkaerő-piaci kiadások szerkezetének radikális 
átalakításával. Nagyon erősen kifogásoljuk azt, hogy még az év közbeni változtatásokat sem 
sikerült tartani. Összességében azt látjuk, hogy folyamatos forráskivonás és csökkentés van, 
bármennyire is hangzatos az ezzel kapcsolatos propaganda, az látszik, hogy a foglalkoztatási 
és a képzési támogatások előirányzata több mint egyharmaddal csökkent. Csatlakozva 
ellenzéki képviselőtársamhoz, nagyon problémásnak látjuk a szakképzés és a felnőttképzés 
támogatását összességében. De fel szeretném hívni erre a figyelmet, hogy itt is egyharmaddal 
kevesebb forrás állt rendelkezésre. Hozzáteszem, hogy azzal, hogy példátlanul 
megszigorították az álláskeresési támogatások folyósítási idejét, még a passzív munkanélküli 
ellátásokban is példátlan forráskivonást hajtottak végre. Hangsúlyozom azt, amit az elején is 
mondtam, hogy még az év közben módosított előírások sem teljesültek.  

Itt kérdésem is van, mert azt említették, hogy ami az NFA-ban bent van szufficit, tehát 
egy pozitív egyenleg, azt ugyanerre a célra fogják felhasználni, és utána mintha módosítottak 
volna, hogy felhasználhatják. Fel fogják használni, tehát a szufficit az NFA keretén belül fog 
maradni, vagy pedig van-e lehetőség arra, hogy ezt valamilyen más helyre csoportosítsák 
majd át? 

Ugyanakkor ez azt is mutatja, és erre felhívom a figyelmet, hogy az ország munkaerő-
piaci mutatói folyamatosan romlanak. Most dacára annak, hogy a propagandaízű szövegek 
ezzel kapcsolatban a kormányoldalról mást próbálnak tényekként beállítani, de láthatóan itt a 
foglalkoztatás növelésére tett támogatások még nem kerültek felhasználásra ebben az évben, 
ami azt gondolom, hogy egy lehetetlen állapot. 

Azt is látjuk, és az írásban beadott kisebbségi véleményemben tételesen le is vezetem, 
hogy évről évre kisebbek a források munkahelyteremtő és megelőző beruházásokra, de 
ráadásul ezek is bent ragadnak.  

Önök állandóan azt mondják, a kormányoldali indokolás mindig a 
hatékonyságnövelés. Most is ebben a beszámolóban azt hallottam, hogy a hatékonyság 
egyértelműen a közfoglalkoztatással kerül valamilyenfajta furcsa összefüggésbe. Szeretném 
erre felhívni a figyelmet, hogy itt most már régóta nyilvánvaló mindenki számára, hogy a 
közfoglalkoztatás egy csapdahelyzet, ami nem segít a benne lévő embereknek visszatérni az 
elsődleges munkaerőpiacra, hanem egy segély-fht-közfoglalkoztatási bér-ellátatlan fázisban, 
körforgásban tartja az embereket. 

Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon nehéz ilyen pozitív sommázatokat 
hallgatni akkor, amikor azt látjuk, hogy kormányváltáskor a regisztrált munkanélkülieknek 
még a 60 százaléka ellátott volt, 2012 végére most már 45 százalékra csökkent ez az arány. 
Tehát ez azt jelenti, hogy a munkanélküli emberek több mint fele teljesen ellátatlan ebben az 
országban. 

Ha lehet, akkor én magyarázatot szeretnék kérni arra, hogy akkor ezeknek a bent 
ragadt forrásoknak a felhasználásában mi várható a jövőben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kara Ákos alelnök úrnak adom a szót. 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottsági Tagok! Kedves Előterjesztők! Tekintettel arra, hogy úgy tűnik, hogy kétféle nézet 
körvonalazódik a javaslattal kapcsolatban, én így pragmatikusan nem észrevételt szeretnék 
tenni, hanem a többségi állásponthoz véleményt szeretnék mondani, hogy a megegyezett 
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tervezett időkeretben tudjunk haladni. Egyetlenegy megjegyzésem lenne majd csak a végén, 
ami nem ilyen természetű. 

Tehát egyrészt szeretném azt, hogy a többségi álláspont rögzítse azt, hogy a kormány 
2012-ben folytatta a korábbi szocialista kormányok tevékenysége után örökölt strukturális 
problémák megoldását, így a magyar államadósság csökkentését, az ország 
versenyképességének javítását, a munkaerő-piaci aktivitás fokozását, valamint a növekedés, 
mint ahogy látjuk ebben az esztendőben, a beindult növekedés megalapozását.  

Szeretnénk rögzíteni, mert ez fontos, ahogy most is fontos, hogy rögzítsük, a 
háztartások magas devizaadóssága sérülékennyé tette a magyar gazdaságot, a belső kereslet 
élénkülésének a gátjává vált. Szeretnénk arra emlékeztetni, hogy ezeknek a problémáknak a 
megoldása érdekében a kormány lehetőséget teremtett a végtörlesztésre, majd a 
Bankszövetséggel kötött megállapodás keretében egy átfogó programot dolgozott ki, amely 
több százezer devizahiteles család számára jelentős segítséget kínált. 

Aztán szeretnénk, ha szerepelnének ebben az álláspontban, ebben a véleményben azok 
a számok, amelyek fontosak, azt gondolom, hogy nemcsak az Országgyűlés számára, hanem 
minden magyar ember számára. 2012-ben az államadósság rátája 79,2 százalékra csökkent. 
Ha összességében a mögötte levő összeget nézzük, akkor egy jelentős csökkenés. 2012-ben a 
beruházások harmadát adó feldolgozóipari nagyberuházások 4,9 százalékkal bővültek. Csak 
utalnék rá, itt a kollegák már kampányüzemmódban tartják a hozzászólásaikat, hogy a 
foglalkoztatottak száma 2012-ben is növekedett. Azt, hogy ennek milyen a szerkezete, a 
struktúrája, ha szabad, ha az elnök úr is beleegyezik, akkor majd az írásos anyagban - ilyen 
módon szoktuk - így rövidítve a mondandónkat tudjuk rövidíteni. 

Köszönöm szépen a bizottság tagjainak a figyelmét. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még más hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Akkor 

még én szólok a végén, és utána visszaadom a szót a válaszadásra. 
Azt én értem, hogy a politika színpadán meg az emberek felé való politizálás 

tekintetében a kormány olyan gondolatokat használ és olyan mondatokat használ, amelyek 
joggal megkérdőjelezhetőek és megcáfolhatóak. De azt már kevésbé értem, hogy egy 
szakbizottság ülésén ugyanezek elhangzanak, adott esetben még alelnök úr szájából is. 
Mondom, hogy miről beszélek, hogy tiszta és világos legyen, és ha kell, akkor mélyebb 
elemzés tárgyává tehetjük a dolgokat. 

Államadósság, foglalkoztatás, versenyképesség tekintetében. Tisztelt Hölgyeim, 
Uraim! (Patay Vilmos megérkezik az ülésre.) Államadósság vonatkozásában azt 
leszögezhetjük, hogy az a 79,2 százalék, ami nem a 2013. évről, hanem az előző esztendőről 
szól, a 22 400 milliárd forintot megközelítő összeg nagyságrendjében 2000 milliárd forintos 
nagyságrenddel több, mint a kormányváltáskor volt. Ez a csökkenés egy érdekes csökkenés, 
főleg azzal a felütéssel, hogy közel 3000 milliárd forint magán-nyugdíjpénztári megtakarítás 
elkobzására is sor került és ennek körülbelül a felének az elégetésére is e tekintetben. Nem 
igazán értem ezeket a mondatokat. Nem biztos, hogy nekem kell érteni, csak azt gondolom, 
egy szakbizottság keretei között talán azt használjuk, ami fogható, védhető is álláspontként. 

Foglalkoztatás vonatkozásában. Amikor a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselői, 
akár alelnök úr foglalkoztatásbővítésről beszél, akkor, bocsánatot kérek mindenkitől, de hát 
ezt én a hülyítés kategóriájának tartom. Erre az asztalra ez nem igazán való. Megmondom, 
miért. Azért nem, mert önök legalább olyan jól tudják, mint én, hogy a Központi Statisztikai 
Hivatal a méréseit, a mintavételezéseit hogyan és miképpen csinálja. Minden hónapban 
15 ezres mintafelvételezéseket tesz, egy negyedévben ez 45 ezres. Negyedéves futással 
követve pedig a kimutatások azt alapozzák meg, hogy Magyarországon, még egyszer 
mondom, Magyarországon jelen időszakban több százezerrel kevesebben dolgoznak, mint a 



 13 

kormányváltás utáni első negyedévben, egyszerűen azért, mert a külföldön 
munkatevékenységet végző emberek ebben a statisztikai sorban nem szerepelnek. Matolcsy.  

Nagyjából 500 ezer ember elhagyta ezt az országot, többen, mint 1956-ban, szeretném 
jelezni. Ezek közül az emberek közül GKI-kutatás, KSH-kutatás a mintavételezéseken túl 
kimutatja azt, hogy a 6 hónapnál régebben munkatevékenységet végzők száma megközelíti a 
300 ezret, és ebben még akkor nincs benne a szezonalitás, nincs benne a rövidebb futamidejű 
foglalkoztatás. És ők pedig, mind a 300 ezren és a többiek, akik a szezonális 
munkatevékenységet folytatják, benne vannak abban a statisztikai sorban, amelyet a KSH 
foglalkoztatottként kimutat, csak hát ők nem a 93 ezer négyzetkilométeren végeznek 
munkatevékenységet. Leegyszerűsítve, nem ennek a kormánynak a jóvoltából, hanem éppen 
hogy ennek a kormánynak a kártékony tevékenységéből fakadóan máshova kényszerültek 
menni munkatevékenységet folytatni. 

Nem megyek bele mélyebb elemzésekbe, csak szerettem volna visszaigazolni néhány 
gondolatot az elhangzottakhoz illesztetten. 

A versenyképességről meg nem nagyon szívesen beszélek, mert a csatlakozó tíz 
ország tekintetében a csatlakozás időszakában nagyon az elején voltunk a versenyképesség 
vonatkozásában, most meg, azt hiszem, már csak ketten vannak mögöttünk. Úgyhogy ezt 
talán ne forszírozzuk. 

Szufficites az alap, 87 milliárd forint, miközben rengeteg ember kiszolgáltatottan éli 
az életét, és az állás nélkül maradt emberek nagyon nagy hányada nagyon rövid időn belül 
kiesik a rendszerből, hiszen háromhónapos álláskeresési támogatást vezettek be önök a 
kilenchónapos helyett. Európában is az átlag a hat-hét hónap környékén van egyébként. De 
szeretném hozzátenni, nem az európai átlag most itt a fontos, hanem az, hogy egy szufficites 
alap mellett, akkor, amikor az újraelhelyezkedés időtartama átlagosan 17-18 hónapos, akkor 
önök 3 hónapra redukálják ezt a támogatási lehetőséget, ami gyakorlatilag az újrakezdés 
esélyeit valamilyen értelemben segítheti. 

Ezernyi olyan dolog van, amibe belekapaszkodhatnék, amelyet elmondhatnék akár az 
Állami Számvevőszék 120 oldalas jelentése alapján is, akár az előttünk lévő anyag kapcsán is. 
Csak és azért nem teszem, mert azt ígértem itt az előbbiekben, hogy nagyjából egy órán belül 
befejezzük a bizottsági ülést, és azt gondolom, hogy az úgymond politikai vélekedések 
kifejtésére meg majd a Parlament falai között lesz módunk. De ezeket az alapmondatokat 
mindenképpen el kellett mondanom, mert az az elvárásom személy szerint is és a bizottság 
részéről is meg kell hogy legyen, hogy ha a szakbizottság előtt ilyen típusú kérdésekről esik 
szó, akkor a tényszerűséget azért ne veszítsük szem elől. 

Köszönöm szépen. (Kara Ákos jelentkezik.) Lehet, hogy mélyebb vitákba is 
bocsátkozunk még. Kara Ákos alelnök úrnak adom a szót. 

 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Inkább az elnök úron múlik, hogy 

bocsátkozunk-e. A helyzet az, hogy azon megállapítás tökéletesen igaz, amit mondtam, csak 
most már a Szocialista Pártot meg a Bajnai-pártot, meg nem tudom, kit képvisel elnök úr, 
tehát most már mindenkit ide kell sorolnunk, hogy kampányüzemmódban üzemel a bizottság. 
Sajnos ez az első bizottsági ülés első perceiben világossá vált mindenki számára. 

Egyetlenegy dolgot szeretnék csak, nem vitatkozni, egyszerűen visszautasítani 
bármely kormánypárti képviselőnek a dolgát, mondatát a hülyítés kategóriába sorolni. Volt 
hülyítés Magyarországon, annak idején, amikor például uniós intézményeket 
félretájékoztattak, kedves elnök úr, magyarországi adatokról. Ezt szerettem volna csak 
mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor mehetünk beljebb ebben a kérdéskörben. Van 

Magyarországnak olyan embere is, aki soha nem hazudott még, WikiLeaks óta ismertek ezek 
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a történetek, van, és akkor politikusokról beszélek természetesen, olyanokról, akik 
meghatározó szerepet játszanak a politikai közéletben. Beljebb is mehetünk, tehát 
elkezdhetjük a kinek milyenfajta nyilatkozatainak az elemezgetését. Szükségtelennek tartom. 
Fenntartom az álláspontomat. Szakbizottság előtt olyan mondatokat fogalmazzunk meg, 
amelyek gyakorlatilag tarthatóak, igazak, valósak. 

Nekünk nem az a dolgunk, hogy a kifelé való politizálást próbáljuk megtenni. A 
Parlament falai között nyilván különböző frakciókhoz való tartozás alapján tehetjük azt, hogy 
a sajátos álláspontjainkat fogalmazzuk meg, de még egyszer mondom, én ezt egy 
szakbizottságnak tartom, eszerint végeztük a munkánkat három és fél évig. (Kara Ákos: Egy 
kivétel volt, elnök úr volt az egy kivétel a hozzászólók között.) Én a hozzászólások tekintetében 
arra reflektáltam, amely mondat Kara Ákos alelnök úr szájából is elhangzott a 
foglalkoztatottak számát érintően. 

Szóval visszatérve, még egyszer megerősítve azt a mondatomat, hogy nem akarok 
mélyebb elemzésbe bocsátkozni, majd megtesszük a Parlament falai között, hogyha 
egyetértesz vele, Ákos. 

Köszönöm szépen. Akkor megadom a szót a minisztérium képviselői és az ÁSZ 
képviselői számára. 

Reflexiók 

DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót. Én röviden szeretnék két olyan 
kérdésre válaszolni, amit nem hagynék a kolléganőmre, utána ő a többi kérdéssel 
kapcsolatban kifejti a részletes álláspontot. 

Az egyik a versenyszférával kapcsolatos felvetés volt, 12 százalékos csökkenés. Ezzel 
kapcsolatban azért szeretném azt hangsúlyozni, hogy itt az intézményi felmérések ugyan az 5 
fő alatti cégekre egyáltalán nem terjednek ki, tehát nincsenek benne ebben a pakliban, a 
végeredményben nem látszanak. Az 5-50 fő közötti cégeknél pedig mintavétel alapján történt 
a felmérés. Tehát én úgy gondolom, hogy azért ez az adat erősen megkérdőjelezhető vagy 
legalábbis bizonytalan ahhoz, hogy egzakt módon hivatkozzunk rá. Tehát ehhez igazából a 
felmérés módjának kellene változni, de ehhez meg ugye pénz, paripa, fegyver kellene, hogy 
ezekre a vállalkozásokra is kiterjedjen. 

A másik, ami elhangzott, a külföldön munkát vállalókkal kapcsolatos felvetés elnök úr 
részéről. Azzal kapcsolatban annyi pontosítást tennék csak, és szeretném hangsúlyozni csak 
az egyértelműség és a pontosság kedvéért, hogy itt beszélünk 250 ezer munkavállalóról. 
Ennek egy része szerepel csak a NEF adataiban, akik egy évnél kevesebb ideig vállalnak 
külföldön munkát, tehát akik egy évvel hosszabb ideig, ők már nem szerepelnek ebben az 
adatbázisban. Tehát azért gondoltam fontosnak ezt a pontosítást, azért nem mindegy, hogy 
most 250 ezer munkavállalóról beszélünk vagy a 250 ezer munkavállaló egy részéről, ami 
módosítja ezeket az adatokat. 

A többi kérdéssel kapcsolatban pedig átadnám a szót kolléganőmnek, Elekes Tünde 
főosztályvezető asszonynak. 

 
ELEKES TÜNDE (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Megpróbálok nagyon rövid lenni. Az alap specialitásait 
szeretném elmondani. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap egy olyan elkülönített állami pénzalap, amelynek 
egyenlege képződik, nem fejezeti kezelésű előirányzat, hanem maradvánnyal számol. Ez a 
bizonyos szufficites 87 milliárd forint hozzákapcsolódik ahhoz az évek alatt felgyülemlett 
pozitív egyenleghez, amit az alap mindig megtart és újból és újból évente felhasznál, 
amennyiben a költségvetési törvényben erre az Országgyűlés felhatalmazást ad. 
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Jelenleg az alap egyenlege 2012. december 31-én 177,2 milliárd forint az előző 
évekkel együtt. A bevételeit és a kiadásait jogcímenként tervezzük meg, de nem úgy, hogy 
minden egyes bevételi sorhoz tesszük hozzá a kiadási sort. Az alap összes bevétele fedezi az 
alap összes kiadását, és a kettőnek az egyenlege az az egyenleg, amit most 87 milliárd 
forinton tudtunk zárni. Magyarul, a szakképzési hozzájárulást az Szht. mondja ki, és ez nem 
teljes egészében csak és kizárólag a szakképzési soron költődik el, hanem az alap egészére, 
ugyanis három fő bevételi oldala van az alapnak, a tb-törvény szerinti szociális hozzájárulás, 
az egészségbiztosítási járuléknak bizonyos része és az Szht. szerinti meghatározott adóból 
befolyó bevételek. 

Az ÁSZ-ellenőrzéssel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy valóban, amikor 
beintegrálódtak a munkaügyi központok a kormányhivatalok alá, akkor a belső ellenőrzési 
osztályát, hiszen volt a munkaügyi központnak, bevitte a kormányhivatal, viszont visszafelé 
valóban nem történt meg az ellenőrzés. Ezért 2013. június 11-én a 18/2013-as NGM-
rendelettel rendelkeztünk arról, hogy a Munkaerő-piaci Alap felhasználását, ennek az 
ellenőrzését a Nemzeti Munkaügyi Hivatal végzi el, ezt az alap finanszírozza. Jelenleg 
tizennégy belső ellenőr dolgozik az országban július 1-jével. 

Munkahelyteremtő beruházás és munkahelymegőrző programok tekintetében. El 
szeretném mondani, munkahelyteremtő beruházásra 2010-ben 2 milliárd forintot, 2011-ben 
5 milliárd forintot, 2012-ben 7 milliárd forintot fizettünk ki támogatási célként. 2013-ban 
13 milliárd forinttal számolunk, ezt állítottuk be a költségvetésünkbe. 

A 7,3 milliárd forintos munkahelyteremtő beruházás eredményeképpen 4012 új 
munkahely kialakítását vállalták a vállalkozók, ez 3292 álláskeresőnek legalább kétévi 
időtartamú foglalkoztatására elegendő. 

Munkahelymegőrző támogatásokkal kapcsolatban pedig el szeretném mondani, hogy 
3,3 milliárd forint került kifizetésre, melyet a központi és a decentralizált keretből összesen 
finanszíroztunk, és ez 14 500 embernek adott állást, tehát ennyi munkahelyet tudtunk 
megőrizni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az Állami Számvevőszék részéről Zakar úr? 
 
ZAKAR LÁSZLÓ (Állami Számvevőszék): Igen, egy hozzáfűzés a hibaösszeg és a 

kivetítése kapcsán. Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési területeket kockázatelemzéssel 
választja ki. Mint említettem, 2012-ben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnál volt 
teljes fokú átfogó képünk a fejezet gazdálkodásáról, azonban minden fejezetnél végeztünk 
ellenőrzést, és az ellenőrzésünk egyik területe kiterjed arra, hogy a fejezet hogyan irányítja az 
alatta lévő költségvetési szervek beszámolókészítését. 

Köszönöm szépen. 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb, más észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nem látok 
ilyet. Akkor nagyon összegezni nem kívánom a történetet, a pontosítás pontosítását teszem 
csak meg, helyettes államtitkár úr. Az a durván 280 ezer fő, akiről ön is szól 250 ezerként, a 
hat hónapnál hosszabb futamidejű foglalkoztatottak körét érinti külföldön, de abban nincs 
benne a hat hónapnál rövidebb idejű foglalkoztatotti kör, ami még becslések alapján legalább 
150-200 ezer embert érint. Ilyeténképpen a számokat egymás mellé lehet rakni, és akkor a 
következtetéseket is le lehet vonni. 

Szavazásra kerítünk sor. Azt gondolom, mélyebb elemzés tárgyává itt most nem kell 
tennünk a dolgokat. Kérdezem, hogy kik azok, akik a képviselőtársaim közül a 
törvényjavaslatot támogatják. (Szavazás.) Ha jól látom, akkor tizenketten. Kik azok, akik nem 
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támogatják? (Szavazás.) Ha jól látom, akkor öten. Köszönöm szépen, az 17, tehát 
megvagyunk. Tartózkodni nem tartózkodott senki. 

A Házszabály előírása szerint meg kell küldenünk a számvevőszéki bizottságnak az 
álláspontot szeptember 11-én 16.30-ig, ha jól emlékszem, tehát eszerint kell eljárnunk. 
Nyilván a többségi véleményt a kormánypárt jegyzi, a kisebbségi véleményt pedig az 
ellenzéki oldal adott esetben egységes formában is megteheti, de ezt majd eldöntjük menet 
közben.  

Köszönöm szépen. Köszönöm az előadóknak, köszönöm az Állami Számvevőszék 
részéről is az álláspontok rögzítését. Ezzel az 1. napirendi pontot zárom. Önöknek jó munkát 
kívánok és jó egészséget. Viszontlátásra. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: Egyes 
törvényeknek a közmunkacsapda felszámolásához szükséges módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11599. szám) (Dr. Szél Bernadett (független) képviselő önálló 
indítványa) 

Mi a 2. napirendi pontunkhoz kezdünk hozzá. 2. napirendi pontunk egy 
tárgysorozatba-vételről és általános vitáról szól. Egyes törvényeknek a közmunkacsapda 
felszámolásához szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat, ez a T/11599. szám alatt 
szerepel. Akkor még, amikor beadásra került, dr. Szél Bernadett független képviselő önálló 
indítványáról volt szó, most már mint LMP-s képviselő. Ez lesz tehát a 2. napirendi pontunk.  

Szél Bernadettet fogom arra kérni, képviselő asszonyt, hogy majd a véleményét 
mondja el. Mielőtt még ezt megtenné, köszöntöm a Belügyminisztérium részéről 
dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkár urat, Réthy Pál szakértő urat és dr. Csernus Péter 
urat. Azt még javaslom, hogyha alelnök úr is úgy ítéli meg, hogy ugyanúgy, mint az előbb, a 
kérdések, álláspontok kifejtésére egy körben kerítsünk sort. (Kara Ákos bólint.) Akkor 
eszerint fogunk eljárni. 

Nyilván, mivel itt tárgysorozatba-vételről van szó és általános vitára való 
alkalmasságról, ezért azt javaslom, hogy a tárgysorozatba-vételnél elhangzottakat tekintsük 
úgy, mint ahogy szoktuk is, hogy ez egyúttal az általános vitában elhangzott véleményként is 
elhangzik, hogy ne kelljen kétszer ugyanazt megismételni. Ha ebben egyetértés van, akkor 
eszerint végezzük a munkánkat. Most megadom a szót dr. Szél Bernadettnek, majd utána 
pedig a kormány képviselőjének. Parancsoljon, képviselő asszony! 

Dr. Szél Bernadett szóbeli előterjesztése 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm a 
lehetőséget. Ha nagyon röviden össze szeretném foglalni ennek a javaslatnak a lényegét, 
akkor ez arról szól, hogy azért a munkanélküli emberek ne szenvedjenek semmilyen hátrányt, 
mert közfoglalkoztatottak, illetve négy olyan változtatást javaslok, ami abban segítene 
közfoglalkoztatott embereknek, hogy könnyebben vissza tudjanak integrálódni vagy be 
tudjanak kerülni az elsődleges munkaerőpiacra. 

Fontos azt elmondanom, hogy ezek a javaslatok életből vett példákon alapulnak, nem 
egy ember, hanem több ember élethelyzetét alapul véve születtek, így azt gondolom, hogy a 
helyzet hatékony, másrészt komoly költségvetési kiadásokat nem feltételez, ugyanakkor 
nagyon életszerű javaslatokat tartalmaznak. 

Nagyon egyszerű a képlet. A korábbiakban sokat küzdöttem azért, hogy a 
közfoglalkoztatott emberek regisztrált álláskeresőnek minősülhessenek. Ezt több lépésben is 
megpróbáltam a minisztériummal megbeszélni, de láthatóan a javaslataimat nem támogatták. 
Most már csak annyit kérek, hogy legalább a támogatások és a képzések vonatkozásában 
legyenek a közmunkások álláskeresők, tehát kifejezetten a jogosultság szempontjából. Ennek 
különleges jelentősége van, hiszen ahhoz, hogy valaki bizonyos támogatásokat igénybe 
vegyen, szükséges az, hogy regisztrált álláskereső legyen. Ha például egy közfoglalkoztatott 
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vállalkozóvá szeretne válni, és ehhez támogatást szeretne igénybe venni, akkor nehezített 
helyzete van, hiszen jogosultság szempontjából nem regisztrált álláskereső, ha az arra 
vonatkozó meghatározott időt nem tudja felmutatni, így elesik a támogatástól. 

Ehhez kapcsolódik a javaslatom második pontja, ami kifejezetten arról szól, hogy ha 
előzetes regisztráció kell, és ez most már több támogatásnál is szükséges, akkor ebbe a 
közfoglalkoztatásban eltöltött idő mint álláskeresési idő számítson bele. 

A harmadik pont szintén az átjárhatóságot, tehát a közfoglalkoztatás és az elsődleges 
munkaerőpiac közötti átjárhatóságot növeli. Itt nagyon sok ember példájával találkoztam, akik 
olyan helyzetben vannak, hogy egy aktív eszközt szeretnének választani, de ez azzal jár, hogy 
ki kell lépniük a közfoglalkoztatásból. Ők azzal szembesülnek, hogy ex lege automatikusan 
nem szűnik meg a jogviszonyuk, és közös megegyezéssel nem zárul le, tehát nekik kell 
felmondaniuk, abban a pillanatban elveszítik a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, az fht-
ra való jogosultságukat, és ha valami miatt esetleg mégsem sikeres a munkaerő-piaci 
integrációjuk vagy bármilyen aktív eszközzel kapcsolatban a részvétel, akkor abban a 
pillanatban nem tudnak még visszakerülni a közfoglalkoztatásba, nem kapnak fht-t, és az 
aktív eszközből is kiesnek, tehát ott vannak, ahol a part szakad. 

Azt gondolom, hogy ezért fontos azt garantálnunk, hogy ilyen esetekben, hogy ha egy 
közmunkás aktív eszközt választ, akkor ex lege automatikusan szűnjön meg a 
közfoglalkoztatási jogviszonyuk, hiszen így legalább az fht-jogosultságuk megmarad, így 
attól a kevés pénztől garantáltan nem esnek el és nem kerülnek az ellátatlanok egyre népesebb 
táborába. 

A legutolsó pontja a javaslatomnak pedig arra vonatkozik, hogy ha már az új munka 
törvénykönyvében megnövelték félévre a próbaidőt, akkor itt is célszerű nem 90 nappal, 
hanem a próbaidő teljességével számolni. Arról van szó, hogy ha valaki elhelyezkedik, akkor 
azt kérem, hogy ne 90 nap után szűnjön meg a fht-jogosultsága, hanem a próbaidő lejárta 
után, hiszen ez garantálja azt, hogy ha valakinek 90 napnál hosszabb próbaidőt írnak elő, 
akkor szintén a biztonságra való garanciája megmaradjon abban az esetben, ha 
közfoglalkoztatott. 

Röviden így tudom összefoglalni ezt a javaslatomat, és kérem önöket, hogy 
támogassák. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a minisztérium képviselőjének adom a szót. 

Helyettes államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. HOFFMANN IMRE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! A közfoglalkoztatás mint alapelveiben is egy új rendszer, mint tudják, 
két éve működik. A rendszer működésének tapasztalatai, az abból esetlegesen fakadó 
jogalkotási szükséglet, a kérdés komplex kezelése jelentős hatásvizsgálatot igényelnek 
megítélésünk szerint, ezért a közfoglalkoztatás tapasztalatainak feldolgozása folyamatos, most 
is tesszük ezt. Az ÁSZ is vizsgálta a közfoglalkoztatást és annak előző rendszerét, és várjuk a 
végleges anyagot, amelyben szintén lesz vélhetően intézkedési terv, és feladatokat is határoz 
meg számunkra. 

A gyakorlati tapasztalatok alapján szükségessé váló jogszabály-módosításokra 
irányuló munkák folyamatosak, elkezdődtek, ezek megkezdődtek. Általános jelleggel 
megállapítható, hogy ezért az indítvány a fenti folyamatot megtöri így, és akkor a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó törvények módosítására tesz javaslatot, figyelmen kívül 
hagyva egyúttal a javaslatok költségvetésre gyakorolt hatásait. 

Jelzem, hogy mivel a tapasztalatok feldolgozását eddig is tettük, és mint tudják, 
tavalyi év folyamán és az idei évben is több olyan jogszabály-módosítást hajtottunk végre, 
amely a közfoglalkoztatás rendszerét tette hatékonyabbá és azokat a kritikákat is orvosolta, 
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amelyeket kapott a közfoglalkoztatás, ezért mi azt javasoljuk, hogy a bizottság ezt az 
indítványt ne támogassa. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, vélemények, észrevételek, ahogy 

beszéltünk róla, egy körben. Parancsoljanak! (Jelzésre:) Bertha Szilvia, parancsoljon! 
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Csak egy rövid megjegyzésem van. Ugyan a Jobbik 

teljesen másképp képzeli el az egész közfoglalkoztatási rendszert, illetve a munkanélküli 
ellátásokat is, de jelen helyzetben ez a javaslat némiképp javít a mostani állapotokon, 
úgyhogy a Jobbik támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormányoldalon nem látok jelentkezőt, akkor a magam 

részéről egy mondatot mondanék. Én is úgy érzem, hogy anomáliák feloldását segítené vagy 
előbbre vinné a történetet a javaslat, úgyhogy az összegzésnél a támogatásunk adott a 
történethez tartalmi oldali megközelítés alapján. 

Döntés a tárgysorozatba-vételről 

Ha más észrevétel nincs, akkor szavazásra kerítünk sort. Tárgysorozatba-vételről 
szavazunk. Kérdezem, kik azok, akik tárgysorozatba-vételre alkalmasnak tartják az 
előterjesztést. (Szavazás.) Hatan vagyunk ilyenek. Kontur Pál is segítette a szavazást a 
kezének emelésével, de én tévedésnek tekintem. Köszönöm szépen. Kik azok, akik nem 
támogatják? (Szavazás.) Ilyenek vannak most már tizenketten. (Kara Ákos: Egy tartózkodás.) 
Bocsánatot kérek, ezt most én nem láttam. Tehát akkor 11 nem és 1 tartózkodás. Köszönöm 
szépen. Ez viszont azt jelenti, hogy az általános vitát nem folytatjuk le, általános vitára való 
alkalmasságról nem fogunk dönteni, merthogy az arányok ezt nem teszik lehetővé.  

Köszönöm szépen, akkor ezt a napirendi pontot itt zárjuk. Köszönöm szépen helyettes 
államtitkár úrnak és kollégáinak az álláspont rögzítését. Jó munkát, szép napot kívánok 
önöknek. Viszontlátásra. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A 
jelentős foglalkoztatóként működő cégeknél dolgozó munkavállalók létszámleépítés 
esetén történő létbiztonságának megteremtésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 
határozati javaslat (H/11949. szám) (Bertha Szilvia (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 

Rátérünk 3. napirendi pontunkra. A 3. napirendi pont döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vitájáról: a jelentős foglalkoztatóként működő 
cégeknél dolgozó munkavállalók létszámleépítés esetén történő létbiztonságának 
megteremtésével kapcsolatos intézkedésekről szóló határozati javaslat. Ez H/11949. szám 
alatt szerepel, és Bertha Szilvia Jobbik-képviselő önálló indítványaként jelenik meg. 

Ugyanaz a képlet, mint az előzőekben volt, tehát tárgysorozatba-vétel, általános vita. 
Ugyanazokat a mondatokat kell elmondanom, megerősítenem, magyarul, azt, hogy azt kérem 
a bizottság tagjaitól, hogy az álláspontok rögzítésére és a kérdések feltételére egy körben 
kerüljön sor, a tárgysorozatba-vételnél elhangzottakat ugyanúgy tekintsük, mintha az általános 
vitára is elhangzottak volna, hiszen duplikált elhangzásnak nincs értelme. Azt hiszem, ebben 
közmegegyezés van közöttünk. Itt majd nyilván képviselő asszony gondolatait követően a 
kormány részéről, minisztérium részéről kerül sor Kósa István főosztályvezető úr 
álláspontjának a rögzítésére, akit egyben köszöntök is a bizottsági ülésen, és ezt követően 
pedig nyilván a képviselőtársak az egykörös vitában kérdések, észrevétel elhangzására 
keríthetnek sort. 

Megadom a szót képviselő asszonynak. 



 19 

Bertha Szilvia szóbeli előterjesztése 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Ennek a határozati 
javaslatnak a megszületéséhez jelentősen hozzájárult az újabb komoly probléma, a Dunaferr 
helyzete. Mindazonáltal, hogy ez a javaslat a Dunaferrnél elbocsátásra kerülő dolgozók 
számára csak kismértékben ad megoldást, részben azért is, mert maga a cég pár dolgot magára 
vállalt ezekből a javaslatokból, ennek ellenére, mivel megfigyeltük, hogy sorozatosan mennek 
csődbe vagy kerülnek felszámolásra vagy pedig történnek csoportos létszámleépítések olyan 
cégeknél, amelyek az adott régióban jelentős foglalkoztatónak számítanak, és korábban 
például állami cégek voltak, vagy pedig jelentős állami támogatással jöttek létre, ezért nagyon 
fontos lenne valamilyen módon a létbiztonságot garantálni ezeknek az embereknek. 

Ennek a javaslatnak három pontja van, és tulajdonképpen csak a célokat tűzi ki, azt a 
kormányra bízza, hogy hogyan gondolják megvalósítani, és ez a három pont igazából egyik 
sem kerül kifejezetten sok pénzbe. 

Az a) pont mindjárt az, hogy ingyenes foglalkoztatást elősegítő képzést tegyenek 
lehetővé a dolgozók számára olyan témában, illetve olyan területen, ami az adott környéken 
hasznosítható, merthogy itt jellemzően egysíkú a szakmai képzettség. Tehát ha mondjuk 
elbocsátanak adott régióban például 250 fémipari munkást, akkor ők ott a környéken biztosan 
nem fognak munkát találni, hiszen az életükben a szakképzettséget az adott nagy 
foglalkoztatóhoz igazították. Tehát számukra nyilvánvalóan egy ingyenes foglalkoztatást 
elősegítő képzés nagyon fontos lenne, és itt mondjuk nem a kosárfonásra gondolunk, hanem 
valami olyanra, ami valóban hasznosítható. Tekintve, hogy a szakképzési hozzájárulásból 
egyébként is jelentős többlet mutatkozik, ezért vélhetően a fedezet is megvan jelentős 
mértékben erre. 

A b) pont azt indítványozza, hogy a munkahelyvédelmi akcióterv célcsoportjai közül a 
tartós munkanélkülieknek járó elhelyezkedési támogatás rögtön az elbocsátástól lehessen 
elérhető ezek számára az emberek számára. Azt gondolom, hogy ezen sok mindent nem kell 
indokolni. Nyilván egy nagyon hosszú munkanélküliségi szakasznak néznek elébe ilyen 
feltételekkel ezek az emberek, tehát ez mindjárt az elejétől segíthetné az elhelyezkedési 
esélyeiket, és akár lehetséges, hogy ilyen feltételekkel még a foglalkoztatási képzés is 
megspórolható lenne. 

A harmadik pedig, ami a mai körülmények között szintén nagyon fontos, és nagyon 
sok család életét akár meg is mentheti a széteséstől vagy a teljes lenullázódástól, az az, hogy 
aki hiteltartozással rendelkezik az elbocsátottak közül, azoknak a hitelintézetével a kormány, 
illetve az állam kezdeményezzen egy tárgyalást, hogy a szerződésben lévő halasztáson túl 
érjenek el számukra egy felfüggesztést addig, ameddig nem lesz újra határozatlan idejű vagy 
legalább 6 hónapra szóló határozott idejű munkaszerződése. Ez megint kvázi nem kerül 
pénzbe, mert ez egy halasztási lehetőség lenne, és itt igazából a tárgyalási pozíció az, ami itt 
jelentősen javítana, hogyha az állam tenné ezt meg, és nem az igazából pénzügyekben járatlan 
embernek kellene leülnie egy bankkal szemben és megpróbálni kérni ilyet. 

Ez azért is fontos, mert abban, hogy ilyen munkalehetőség van és adott esetben egy 
jelentős foglalkoztató milyen helyzetbe került, az államnak, illetve a kormánynak nagyon 
komoly a szerepe a döntései révén, tehát tulajdonképpen azért ilyen szempontból komoly 
felelősséggel is tartozik azon elbocsátott emberek életét illetően.  

Tehát mi ezt a három pontot nagyon fontosnak tartjuk, és úgy gondoljuk, hogy ez nem 
kerül olyan sok pénzbe, hogy ne lehessen megteremteni, ne lehessen életbe léptetni. A 
kormányra bíznánk azt, hogy ezt hogy teszik meg, nyilván jobban rálátnak akár helyi, akár 
országos lehetőségekre.  

Várom az észrevételeket és a támogatást a kormány meg a képviselőtársaim részéről. 
Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót a Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviseletében Kósa István főosztályvezető úrnak. Parancsoljon! 

 
KÓSA ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelettel köszöntöm a bizottsági ülés valamennyi résztvevőjét. A képviselői indítvány 1. 
pontjával kapcsolatban az álláspontunk a következő. A foglalkoztatási törvény jelenleg is 
biztosítja azoknak az ingyenes továbbképzését, akiknek a munkaviszonya várhatóan egy éven 
belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel 
előzetesen írásban közölte. Úgy gondoljuk, hogy a határozati javaslat vagy az önálló 
előterjesztés ezen pontját támogatni nem tudjuk, hiszen ez az eszköz rendelkezésre áll és 
működik. Hogy hogyan működik, azt még a következő pontban majd érintem. 

A 2. pontban megfogalmazott munkahelyvédelmi akcióterv kiterjesztésével 
kapcsolatos gondolatról azt tudom elmondani, hogy a létszámleépítéssel érintett 
munkavállalók elhelyezkedését a kormányzat a munkaügyi szervezeten keresztül általában - 
és azt lehet mondani, hogy jól bevált gyakorlat szerint - munkaerő-piaci programok 
segítségével támogatja, ahol jóval szélesebb körű és jóval nagyobb anyagi fedezettel 
rendelkező programokat tud indítani. Bértámogatást tud biztosítani, képzési lehetőséget, 
ingyenes képzési, átképzési lehetőségeket tud biztosítani a munkavállalóknak az újbóli 
elhelyezkedéshez, illetve aki úgy dönt, hogy vállalkozó akar lenni, azoknak vállalkozóvá 
válási támogatást is tudunk nyújtani, illetve a mobilitás elősegítésére az elmúlt év végétől 
mobilitástámogatás is rendelkezésre áll, ami biztosítja azt, hogy ha az ország egyik részében 
valaki elveszíti a munkahelyét, akkor esetleg az ország másik kedvező gazdasági 
környezetében tudja folytatni munkásságát. 

Ezzel együtt egyébként úgy gondoljuk, hogy a javaslatban rejlő lehetőségeket 
továbbgondoljuk, és vagy a munkahelyvédelmi akcióterv eredményeinek felülvizsgálatánál, 
vagy a foglalkoztatást elősegítő eszközök felülvizsgálatánál újra elővesszük és megvizsgáljuk 
ennek a lehetőségét, de úgy gondoljuk, hogy ehhez nem kell a parlament jelenlegi döntése. 

A hiteltörlesztés felfüggesztésével kapcsolatban a szakmai álláspont a következő. 
Nagy valószínűséggel, sőt biztos, rövid távon ez kedvező a munkavállalónak, hiszen rövid 
ideig vagy 6 hónapon belül neki nem kell ezt a törlesztőrészletet fizetni. Viszont ezt 
valamikor neki ki kell fizetnie. Úgy gondoljuk, hogy hosszabb távon a havi törlesztőrészlet 
növekedését fogja ez előidézni. Ezért inkább úgy gondoljuk, hogy megfelelően lehet 
alkalmazni azt a lehetőséget, ami már most is biztosított, hogy újra lehet tárgyalni és a 
futamidőt meg lehet hosszabbítani, és azonos törlesztőrészlet mellett lehet fizetni a felvett 
kölcsönöket, illetve arra is fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a szociálisan hátrányos 
helyzetben élők részére adósságkezelési szolgáltatás is igénybe vehető. 

Összegezve a tárcaálláspontot azt tudom elmondani, hogy a jelenleg rendelkezésre álló 
eszközök, úgy gondoljuk, hogy megfelelően kezelik a létszámleépítéssel érintettek 
jogbiztonságát, illetve a sorsuk alakítását, és ezért az indítványt nem támogatjuk. 

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

Annyit szeretnék elöljáróban mondani, hogy a téma, amelyet Bertha Szilvia képviselő asszony 
ezzel a törvényjavaslattal napirendre hoz, egy fontos téma, és ha belegondolnak a 
képviselőtársak, tulajdonképpen kormányciklustól függetlenül minden időszakban újra és újra 
megjelenő téma. Általában akkor szoktak, szoktunk szakmapolitikában erről disputálni. Aztán 
nyilván a nem szakmapolitika nem a politikai arcvonal, és nyilván azért szokott pró és kontra 
fölsorakozni, vagy akkor szokott fölsorakozni, amikor egy-egy nagyobb cégnél történik 
valami olyan bejelentés vagy beszélnek valami olyasmiről, ami abban a térségben az adott 
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munkaerőpiacon egy meghatározó dolog. Tehát értem, értjük azt, hogy ez idekerült a 
bizottság elé, a parlament elé. 

A másodikként, tehát másodszor, de még mindig elöljáróban szeretném elmondani, 
most tekintettel arra, hogy vannak itt olyanok, akik sajtó szempontjából is szemlélik a dolgot, 
szeretném azt elmondani, nem fölsorolva, csak utalni szeretnék rá, hogy a Nemzetgazdasági 
Minisztérium Foglalkoztatási Államtitkársága, ha már Dunaferr-ről van szó, az elmúlt 
hetekben, az elmúlt időszakban meglehetősen intenzív és különböző körökre kiterjedő 
egyeztetést folytatott, hogy a Dunaferr kérdését az emberek szempontjából megnyugtató 
módon rendezni tudják, az megoldásra kerüljön. Tehát csak utalni szeretnék rá, én most 
tételesen nem sorolom föl, viszont az NGM-ben a Foglalkoztatási Államtitkárság 
meglehetősen nyitottan, a sajtó számára is nyitottan lépett a dologban. 

A dolog érdeméhez kapcsolódóan elnök úrnak nem akartam a figyelmét elvonni, de itt 
az előterjesztés közben odamondtam vagy elmondtam egy fél mondattal, hogy munkáltatója 
válogatja alapvetően szerintem, hogy hogyan lehet egy ilyen jellegű nagyobb problémát 
megoldani. Tudniillik azt látjuk, hogy az a gyakorlat, hogy amikor van egy kényszerű 
létszámelbocsátás, ennek nyilván több oka lehet, most ezt ne tárgyaljuk, hogy pontosan mi 
motiválja az elbocsátást, de nagyon sok függ attól, hogy meglevő állami intézményrendszer és 
eszközrendszer mellett a munkaadó milyen módon kezeli ezt a dolgot, kezeli ezt a kérdést. 

Ha szabad emlékeztetni az itt ülőket arra, magam tagja voltam annak a Nokia-
munkacsoportnak, amely cég meglehetősen nagy létszámot bocsátott el az elmúlt időszakban, 
és ha szabad azt mondani, különösebb munkaerő-piaci, tehát helyi feszültség nélkül ment ez a 
dolog, hiszen ott egy nagyon aktív, nagyon pozitív munkaadói szerepvállalással és a 
megfelelő állami szerepvállalással sikerült kezelni a kérdést.  

Csak egyetlenegy érdemét szeretném mondani. Úgy látszik, hogy ez elő fog jönni nem 
csak ezen a bizottsági ülésen, illetve remélem, nem fog, de ha előjön, akkor szeretném 
előrebocsátani, hogy a magyar állami képzési rendszerben, ami munkanélküliekre vonatkozik, 
álláskeresőkre vonatkozik, kedves Szilvia, nem kosárfonási képzések vannak. A Nokiánál is 
például olyan szakmát kaptak az emberek, amivel valóban el tudtak helyezkedni. Most ennek 
ágát-bogát, ha gondolja a képviselő asszony, elmondom, de a targoncakezelői, tehát olyasmi 
végzettségtől elkezdve nagyon sok olyan hasznos tudást kaptak a magyar kormány, a magyar 
állam szerepvállalásából, ami azt gondolom, hogy az ő, tehát a munkavállaló és a családja 
számára is hosszú távon megnyugtató megoldást adott.  

Csak azért nem mennék bele a részletekbe, mert annak voltak különböző területi 
kezelései, tehát voltak, akik a győri gazdasági környezethez húzódó lakóhellyel voltak, ők a 
győri ipari parkban kaptak megfelelő célzott támogatást, és akár női munkavállalói 
programok, akár egyéb. A komáromi ágon másféle, a határmenti együttműködésben a 
szlovákiai munkaügyi szervekkel a megfelelő ottani magyar munkavállalók elhelyezése. Csak 
azt akarom mondani, hogy ennek volt egy nagyon jól kidolgozott ága-boga. 

Csak szeretném azt még egyszer elmondani, mert ez fontos, hogy az a környezet, ami 
rendelkezésre áll, hogy egy ilyen helyzetet kezeljen, azt gondolom, hogy egy keretet tud 
biztosítani, és nyilván mindig egy adott helyzet súlyosságától függ, hogy ott az milyen 
lefutású, illetve mennyi idő alatt hozza meg a megoldást. 

Szeretnék arra emlékeztetni, hogy nagyon fontos volt, hogy az Országgyűlés elfogadta 
a munkahelyvédelmi akciótervet az elmúlt esztendőben. Most biztos számot akarok mondani, 
elnök úr, azért 732 ezer ember… Most már majd talán nagyobb számot is tudunk mondani, de 
732 ezer embert biztos tudunk mondani, aki olyan munkavállaló, illetve olyan munkahelyen 
dolgozik, ahol, azt gondolom, azt gondoljuk, hogy kell, kellett az az előrelátó gondoskodó 
támogatás elsősorban a kormánypárti frakció, a kormány részéről, hogy tudjuk védeni ezeket 
a munkahelyeket ebben az esztendőben abban a környezetben, ahol élünk, ahol dolgoznak 
ezek a cégek. Azt gondolom, hogy kellő figyelem van, és az az intézményrendszer, az a 
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háttér, ami biztosítja, talán e nélkül az országgyűlési határozat nélkül is tudja biztosítani azt a 
hátteret, amire szükség van Magyarországon.  

Az kétségtelen, még egyszer hozzáteszem, hogy nagyban függ a munkaadótól, tehát a 
másik felétől is nagyban függ, hogy hogyan tudunk egy ilyen helyzetet kezelni, mert ha nem 
partner, ha utolsó pillanatban jelent be, vagy esetleg még közben változtat szándékot, akkor 
nyilván egyébként ilyen szempontból az kétségtelen, hogy kiszolgáltatottá válik, válhat a 
munkavállaló. 

Köszönöm szépen, elnök úr. Egy picit talán hosszabb voltam. 
 
ELNÖK: Nem, abszolút nem. Köszönöm szépen, alelnök úr. Kérdezem, hogy van-e… 

(Bertha Szilvia jelentkezik.) Reflexió lenne, Szilvia? (Bertha Szilvia: Igen.) Akkor még 
mondanék én is néhány gondolatot, és utána kérem, hogy reflektáljon. 

Értem, nem vitatom még a számokat se, alelnök úr, csak annyi kiegészítő mondatot 
tennék az elmondottakhoz, hogy nem erre vállalkozott ez a kormány. Egymillió új munkahely 
megteremtésére vállalkozott 10 év leforgása alatt (Közbeszólás: 10 év alatt.), és nem… 
Köszönöm szépen a segítséget, tudom magamtól is. Tehát nem arra, amit említettél. Attól meg 
nagyon messze vagyunk sajnos (Kara Ákos: De azért az jó dolog volt, nem?) Szükségszerű 
volt meggyőződésem szerint is, de azt hozzá kell tennem még egyszer, hogy nem erre 
vállalkoztatok. Arra vállalkozott ez a kormány, hogy 10 év leforgása alatt egymillió új 
munkahelyet teremt. Jó lenne azt látni mondjuk jövő tavasszal, hogy olyan 4 millió 200 ezer-
4 millió 300 ezer munkahely van az országban, akkor nyugodt lenne a lelkem. De hát nem ezt 
látjuk.  

A másik, amiben egyetértek veled, én is hasonlóképpen látom, hogy a munkaadói 
viszonyulások nem mindig egyféleképpen jelennek meg. Igen, igen, tényleg vannak olyanok, 
akik az utolsó pillanatra hagyják, és villámcsapásszerűen éri a munkavállalókat a történés. 
Vannak olyanok, akik pedig előkészített formában végzik mindezt.  

Na de nézzük az állam oldaláról ezt a történetet. Szóval a színétől függetlenül az 
aktuális kormányok igazából nem arra kell hogy büszkék legyenek, hogy ők most itt vagy ott 
vagy amott ilyen vagy olyan vagy amolyan segítséget nyújtanak, mert ezt a segítséget 
valójában a munkavállalók és a munkaadók teszik, hiszen a járulékbefizetésekkel alapozzák 
meg azt a valamikori Munkaerő-piaci Alapot, most már Nemzeti Foglalkoztatási Alapot, ami 
adott esetben több tízmilliárd forinttal kevesebb is volt, mint a Munkaerő-piaci Alap. Ha 
pikírt akarok lenni, ettől vált nemzetivé. Tehát a munkaadók és a munkavállalók azok, akik 
ezt a hátteret adják. A kormányoknak az a dolga és a felelőssége, hogy ezzel jól 
sáfárkodjanak.  

A jó sáfárkodás tekintetében azért, ha nagyon mélyre akarnék menni, akkor 
kérdezném, hogy mondjuk mi volt a Malév esetében, és más cégeket is említhetnénk e 
tekintetben, és kérdezhetném, hogy hogy van az, hogy vállalkozások ezrei azzal találják 
magukat szembe, hogy a felsorolt támogatási formák tekintetében azt mondják, hogy nincs 
forrás, forráshiányos a rendszer, egyebek. De nem akarok, nem akarok mély elemzés tárgyává 
tenni ilyen kérdéseket megint csak, hanem magához az előterjesztéshez szeretnék két 
gondolatot hozzátenni. 

Az egyik az, hogy úgy ítélem meg, hogy nyilván az előterjesztés pont azokhoz a 
váratlan, előkészítetlen helyzetekhez illesztetten a normális élet továbbvitelének a lehetőségét 
próbálja meg erősíteni, amihez szerintem ma a kormányzati eszközök nem elégségesek, 
legalábbis amik vannak, az én értékítéletem szerint kevesek. 

A másik mondatom, hogy viszont személy szerint azt gondolom, hogy ettől van, lehet 
jobb megoldás is, a viszonyulásomat is ez fogja meghatározni, de önmagában a 
kezdeményezés szerintem jó. 
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Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e bármifajta észrevétel még. (Nincs jelzés.) 
Ha nincs, akkor szavazásra kerítünk sort. Jaj, bocsánat, Szilvia, elnézést, bocsánat. 
Parancsoljon! 

 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Megrekedne bennem a 

válasz.  
Reagálnék erre, hogy ez az a) és b) pont elvileg már létezik és megvan. Tehát az a 

probléma, hogy nincs megfelelő végrehajtás. Csak elmondom, hogy mit mondtak például a 
Dunaferr-dolgozók. Azt mondták, hogy ők megkérdezték a munkaügyi kirendeltségen, hogy 
mire számítsanak, milyen lehetőségek vannak. Állítólag a kirendeltségnek van egy akcióterve, 
hogy hogy kívánja majd a…, végül is majd meglátjuk, hogy mennyi, 1500 vagy ki tudja, hány 
dolgozónak a további munkaerő-piaci szerepvállalását menedzselni. Erre az volt a válasz, 
hogy hát momentán annyi áll rendelkezésre, hogy tudják, hogy majd kitelepülnek helybe, 
mert hogy nagyon sok embert érint. Tehát egyelőre ez a nagy akcióterv. 

Tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy szükség lenne valamilyen jogalkotásra, ami 
megteremti azt a lehetőséget, hogy legalább számon kérhető legyen a kirendeltség, hogy 
milyen képzéseket, milyen módon, egyáltalán hogy tesz elérhetővé, mert én elhiszem, hogy 
ahol személyes kormányzati figyelem van, és lehet, hogy kicsit jobban mennek a dolgok… 
Nagyon örülök, hogy alelnök úrnak sikerült például a Nokiánál ezt így véghezvinni, de sajnos 
elég sok cég van, tehát itt most nézzük a húsipart, egyáltalán, hogy ott is sorozatban mennek 
tönkre, illetve nagy a létbizonytalanság az ott dolgozóknál, és még számos iparágat lehetne 
említeni. Tehát nem lehet mindegyiket egy-egy ilyen személyes figyelemmel kísérni, mert 
akkor alelnök úr mást sem fog, csak ilyen ügyekben járkálni az országban. Erre van a 
jogalkotás, hogy megteremtsék ennek a jogi hátterét, hogy ellenőrizhető és ellenőrzés 
keretében számon kérhető legyen az, hogy például a munkaügyi kirendeltség hogy végzi el 
ezt a munkáját. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen szükség lenne jogalkotásra ezen a 
téren.  

Ha egy éven belül elbocsátják, akkor ingyenes képzés. Ez azért nem életszerű, mert az 
a legritkább eset, hogy már tudják, hogy mondjuk Kiss Mária el lesz bocsátva jövő ilyenkor. 
Ez nem így működik, hanem meghatározzák a keretet, és az utolsó pillanatban kiválasztják, 
hogy kik azok az emberek, akiket majd elbocsátanak. Tehát nekik már nem lesz arra még egy 
évük, hogy akkor a munka mellett még tanuljanak valamit, és aztán majd rögtön 
megpróbáljanak egy másik munkahelyre átmenni. Tehát az úgy zajlik, hogy elbocsátják őket, 
és akkor tolulnak a semmibe, akár éveken keresztül ilyen esetben. 

A hitelrendezés vagy a hitel-törlesztőrészlet fizetési halasztására pedig azt szeretném 
elmondani, hogy az, hogy a futamidőt meghosszabbítják, azért nem életszerű, mert ebben az 
esetben, amikor nincs fizetése valakinek, csak mondjuk 28 500 forintot kap vagy akár 57 ezer 
forintot, mert elmegy közmunkába vagy megkapja ezt a típusú ellátást, abból semmilyen 
részletet nem lehet kifizetni. Tehát azért lenne fontos, mert 90 nap után a bankok felmondják 
a szerződést, hogyha nem tudja fizetni a részletet. Hol van az előírva, hogy előtte, ha volt 
mondjuk 150 ezer forintos nettó fizetése neki, abból kell olyan tartalékkal rendelkezni, hogy 
esetleg hónapokon keresztül ő tudja még fizetni a részleteket is meg a rezsit és még mondjuk 
a gyerekeit iskoláztatni. Tehát az, hogy legalább a hitele miatt nyugodt lehet, hogy akár 
félévig vagy egy évig is, ha most nem fizeti, akkor nem fizeti, és utána majd lehet, hogy 
megnő a havi törlesztőrészlete még 2000 forinttal, hogy az addig felhalmozódott kamatot is 
szétosszák, de ne vigye el a bank a feje fölül a házat 90 nap után, azért egy nagyon jelentős 
része a létbiztonságnak. Ezt célozná meg ez a c) pont. Ez az egyik, amit egyébként a 
legfontosabbnak tartunk, mert ma ez a létbizonytalanságnak az egyik kulcstényezője, hogy 90 
nap után bizony a bank viszi a fedezetet. 
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Tehát én azért továbbra is azt mondom, hogy fontolják meg, mert ez tulajdonképpen 
nem szab kényszerpályát a kormánynak, hanem egyszerűen a célt tűzi ki, amivel ezek szerint 
egyetértenek. Azt meg, hogy hogy valósítják meg, odabízzuk. Tehát én továbbra is azt kérem, 
hogy szavazzák meg ezt a határozati javaslatot. 

Köszönöm. 

Döntés a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazásra kerítünk sort. Tárgysorozatba-vételről van 
szó. Kérdezem képviselőtársaimat, kik azok, akik a határozati javaslatot tárgysorozatba-
vételre alkalmasnak tartják és azt támogatják. (Szavazás.) Látok ilyet hármat. Kik azok, akik 
nem támogatják? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) 2. 

Köszönöm szépen. Ez viszont azt jelenti, hogy az általános vitára való alkalmasságról 
nem kell hogy döntsünk. Köszönöm szépen a minisztérium részéről főosztályvezető úrnak az 
álláspont rögzítését. Önnek jó munkát, szép napot kívánok. 

Egyebek 

Közben mi áttérünk a 4. napirendi pontunkra, az Egyebek napirendi pontra. Itt 
szeretném jelezni, hogy jövő héten hétfőn 9 óra 30-ra tervezünk bizottsági ülést, amennyiben 
ez szükségszerű. Most úgy néz ki, hogy igen. Tehát ha rendkívüli állapot nincs bármi ok 
folytán, akkor jövő hét hétfőn találkozunk.  

Egyéb bejelentenivaló? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Akkor jó munkát kívánok 
mindenkinek. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 58 perc) 

 

Gúr Nándor  
 a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika  


