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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 35 perc.)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntök 
mindenkit. Először a határozatképességet megállapítom: tíz kezünk van. A jelenléti ív forog, 
mindjárt itt lesz nálam, úgyhogy majd tudom mondani azt is, hogy ki kit helyettesít, és még 
érkeznek is, mint a korábbiakban is jeleztem. (Szedlák Attila és Kara Ákos megérkeznek az 
ülésre.) 

A mai nap folyamán először a napirend elfogadására teszek javaslatot. Négy napirendi 
pont tárgyalását tesszük meg. Kara alelnök urat is köszöntöm, köszönöm, hogy itt van. Az 
elektronikus formában megküldött meghívó alapján teszek javaslatot a napirendi pontok 
tárgyalására. Kérem, hogy aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Ez egyhangú. 

Tárgyalási időkeret tekintetében úgy járunk el, ahogy mindig is eljártunk: 
házszabályszerűen és a bizottság szokásjoga alapján. Gyakorlatilag azonos időtartam 
megtartása mellett felváltva, először az ellenzéki oldal képviselői szólása lehetőségének a 
biztosítása mellett tesszük ezt mind meg. (Kontur Pál megérkezik az ülésre.) 

Változás a napirendi pontok sorrendjében 

Az egyebek a negyedik napirendi pont. Kérem képviselőtársaimtól, hogy a napirendi 
előterjesztés mellett vagy azzal ellentétben ezzel kezdjem, míg Szilvia a folyosóról ideér, ha 
ebben egyetértés van közöttünk. (Általános helyeslés.)  

Egyebek 

Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik dolog az, hogy valószínűleg ez az idei első és 
az utolsó bizottsági ülésünk, hacsak valami olyan dolog nem történik, ami miatt kell ülnünk.  

Egy tájékoztatást szeretnék röviden adni arról, hogy levélben fordult bizottságunkhoz 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közbeszerzésekért felelős államtitkára abból a célból, 
hogy ismertessem képviselőtársaimmal azt, hogy létrejött a szociálisan felelős közbeszerzés 
alkalmazását elősegítő, illetve a védett foglalkoztatók termékeit és az elérhetőségét ösztönző 
adatbázis, amely a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. honlapján található. Tehát, ha bárki 
érdeklődést mutat ebben a dologban, akkor itt megtalálhatja.  

Ezt a két kiegészítést szerettem volna tenni. Harmadikként most előre nagy tisztelettel 
szeretném a bizottság minden tagjának megköszönni az elmúlt négy éves szakmai 
együttmunkálkodást. Én úgy érzem, egy korrekt együttműködés volt. Nyilván voltak politikai 
nézetbeli különbségek és álláspontrögzítések, de ez a világ legtermészetesebb dolga.  

A jegyzőkönyv számára szeretném a két alelnök úrnak is külön megköszönni a 
konstruktív együttműködésüket. Ezt azért teszem most, mert egyiküket arra fogom kérni 
majd, hogy vegye át az ülés vezetését menetközben tőlem, mert egy másik 
kötelezettségemnek kell eleget tennem nemsokára.  

Körülbelül ennyi lett volna nekem az egyebek között, amit mindenképpen szerettem 
volna elmondani. Szeretném megkérdezni, hogy bárkinek van-e bármilyen megjegyzése az 
egyebekben. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor az egyebeket lezárom.  

Változás a napirendi pontok sorrendjében 

Azt javaslom, hogy a harmadik napirendi ponttal folytassuk, amely a 
közfoglalkoztatottak napjáról szóló törvényjavaslat. Előterjesztőnk van? (Jelzésre:) Nyakó úr 
helyett majd én megteszem a megfelelő helyettesítést. Akkor a hármas napirendi ponttal 
folytatjuk, ha képviselőtársaimnak nincs kifogása ellene. (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm 
szépen. 
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A Közfoglalkoztatottak Napjáról szóló törvényjavaslat (T/13546. szám) (Nyakó 
István (MSZP) képviselő önálló indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

A harmadik napirendi pont nem más, mint a közfoglalkoztatottak napjáról szóló 
T/13546. számú, Nyakó István, MSZP-s képviselő önálló indítványa. Ennek az indítványnak 
a tárgysorozatba-vételéről, illetve az általános vitára való alkalmasságáról fogunk dönteni, 
amennyiben tárgysorozatba-vételre kerül.  

Gúr Nándor előterjesztése 

Mint említettem, Nyakó István az előterjesztő, én ezt az előterjesztést két mondattal 
meg fogom tenni. A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről az én ismereteim szerint vannak 
kollégák, akik majd kapcsolódnak a dologhoz, a Belügyminisztérium részéről pedig dr. 
Hoffmann Imre helyettes államtitkár úr és Réthy Pál… - igen, látlak, Pali! Bocsánatot kérek, 
de mi valamikor kollégák is voltunk, tehát azért mondtam a „látlak, Pali”-t. Tehát Réthy Pál 
főosztályvezető úr az, aki szemben ül velem, illetve itt van a bizottsági ülésen.  

Az eljárásunk az lenne, hogy én két mondatot mondanék, majd a kormány 
képviselőinek adnám meg a szót, utána, ha a képviselőtársaim úgy gondolják, akkor ők 
következnek.  

A dolog lényege, hogy a közfoglalkoztatottak napját január 3-ára javasolja a képviselő 
úr, amely a közfoglalkoztatottak számára munkaszüneti napként értelmeződne. A leírt 
indoklási részben fogható - nem fogom felolvasni - mindenki számára, hogy miért. Én csak 
két kiegészítő mondatot teszek ehhez a történethez. 

Tudják, az elmúlt négy esztendőben a közfoglalkoztatottak azok, akik, úgymond, a 
legnagyobb veszteséget könyvelhették el. Ők azok, akik a nettó 60 200 forint helyett 47 ezer, 
majd negyvenkilencezer egynéhányszáz forintot kereshettek, és ennek a vásárlóértéke 
nagyjából ott van ma 42 ezer forint környékén. Tehát a kétharmados kormány jóvoltából ők a 
megszerzett pénzük vásárlóértékének az egyharmadát elvesztették.  

A munka törvénykönyvének változása és sok minden egyéb más hozta magával, hogy 
még olyan specifikus helyzetbe is kerültek, hogy bizonyos szabadságbeli tételek - itt a 
pótszabadságra gondolok - őket kikerülik, elkerülik, és még mondhatnék egyéb más indokot 
arra vonatkozóan, hogy miért is vetődött fel Nyakó képviselőtársam részéről a 
közfoglalkoztatottak napjának a munkaszüneti nappá történő megjelölése. 

Nem kívánok hosszabb indoklást tenni a dologban. A kormány képviselőinek adnám 
meg a szót.  

Parancsoljon, helyettes államtitkár úr! 

Dr. Hoffmann Imre reagálása 

DR. HOFFMANN IMRE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Képviselők! Az indítványban foglalt javaslatok arra irányulnak, hogy a 
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek az általános munkarendben foglalkoztatott 
munkavállalók munkabeosztásának a munkaszüneti napok miatti változását szabályozó 
rendeletének hatályát kiterjesztenék a közfoglalkoztatottakra. (Bertha Szilvia megérkezik az 
ülésre.) 

A közfoglalkoztatási jogviszonyban a munka törvénykönyve munkaszüneti napokról 
szóló 102. §-át alkalmazni kell, így a munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló NGM-
rendelet hatálya kiterjed a közfoglalkoztatottakra, ezért külön szabályozás, megítélésünk 
szerint, nem szükséges.  

A közfoglalkoztatottakat megilleti a munka törvénykönyvében meghatározott tíz 
munkaszüneti nap. A közfoglalkoztatásba bevonható álláskeresők és rehabilitációs ellátásban 
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részesülők eltávolodtak a munkaerőpiactól, elveszítették a munkatapasztalataikat. A 
közfoglalkoztatásnak mi is a célja? Célja, hogy aktivizálja a tartósan munka nélkül lévőket, és 
hasznos tevékenységgel járó kereseti lehetőséget biztosítson, mellette segítse a 
munkatapasztalat megszerzését. Emellett a közfoglalkoztatás munkaszocializációs hatása is 
jelentős. (Nyakó István megérkezik az ülésre.) A további munkaszüneti nap ennek a 
munkatapasztalat megszerzésére irányuló hasznos tevékenységnek az idejét csökkenté.  

Az indítványban javasolt időpont január 3-a. Ez rendkívül közel esik a december 25-
26., január 1-jei munkaszüneti napokhoz. A közfoglalkoztatási jogviszony átmeneti 
jogviszony, amelynél a munkaszüneti napok számának torlódása miatt a negatív hatás még 
erősebb. 

Az indítványban szereplő törvénytervezet szerint a közfoglalkoztatottak napja 
kizárólag a közfoglalkoztatottak részére lenne munkaszüneti nap. Ez ellentmond az indítvány 
indokolásában szereplő azon állításnak, amelyben január 3-a az egész társadalom 
szolidaritását fejezi ki az elhunyt közfoglalkoztatott családjával.  

A Belügyminisztérium az előzőekre való tekintettel külön szabályozást nem tart 
szükségesnek, ezért a képviselői önálló indítvány elfogadását nem támogatjuk.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Közben megjött Nyakó István 

képviselőtársam is. Én az előterjesztést megtettem, kiegészítettem néhány gondolattal. A 
kormány képviseletében pedig a helyettes államtitkár válaszát már az előterjesztő is hallotta.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy bárkinek van-e véleménye, kiegészítése. (Senki 
sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. 

Megkérdezem az előterjesztőt, hogy attól függetlenül, hogy minden mozzanatát nem 
hallotta, kíván-e két-három mondatot megfogalmazni.  

Nyakó István kiegészítése 

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): A legfontosabbat hallottam, végül is, a csattanóra 
ideértem. Természetesen ez is egyfajta üzenet. Akiknek gondolják, hogy el kell juttatni, 
azoknak el fogjuk juttatni. Ez a néhány soros törvényjavaslat átdolgozással együtt sem 
hiszem, hogy olyan nagy feladat lenne egy olyan minisztériumnak, ahol rengeteg jogászember 
dolgozik. 

Az, hogy az indoklás ellentmondana a törvényjavaslat szövegével… Hát, ha 
ideönteném a terem közepére azokat, amik ellentmondanak egymásnak, akkor lehet, hogy mi 
nem férnénk be. Ettől függetlenül, ha képviselőtársaimnak nem egyértelmű felhatalmazása 
van a frakciójuktól arra, hogy támogassák, vagy ne támogassák, akkor inkább azt kérném, 
hogy támogassák a javaslatot, hogy a Ház elé kerüljön.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Döntésre kerül sor. A tárgysorozatba-vételről döntünk 

első körben. Természetesnek tekintem azt, hogy egyébként, a bizottság szokásjoga alapján, ha 
tárgysorozatba veszi a bizottság, akkor az előbbiekben elhangzottakat az általános vitában 
elhangzottakként is értelmezzük, hogy ne kelljen újra megismételni a dolgokat.  

Határozathozatal 

Szavazásra kerítünk sort, képviselőtársaim. Ki az, aki egyetért - (Jelzésre:) 16 kéz van, 
igen, mondja szakértő asszony - az előterjesztéssel? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 3 igen. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Ilyet is látok, mégpedig 10-et, úgy látom... (Jelzésre:) Nem, csak 
9-et. Nincs egy szavazat meg. Tehát eggyel kevesebb, mint amit a Fidesz le tud adni. 
Tartózkodás volt-e? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, 
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képviselőtársam, szép napot önnek! (Közbeszólás.) Volt, aki nem szavazott. Jelen van, de nem 
szavazott. Köszönöm szépen. 

Áttérünk a másik két napirendi pont tárgyalására. Ennél a két napirendi pontnál 
megkértem alelnök urat, hogy ő vezényelje a folyamatokat. Bertha Szilvia a gazdája mind a 
két előterjesztésnek.  

Parancsoljon, alelnök úr! 
 

(Kara Ákos, a bizottság alelnöke, átveszi az ülés vezetését Gúr Nándortól.) 
 
KARA ÁKOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm 

szépen, elnök úr. A korrektség azt kívánja, ha elnök úr a bizottság minden tagjának, külön 
kiemelve az alelnököknek, megköszönte az elmúlt időszak közös munkáját, akkor ez 
természetesen elnök úrnak is jár.  

Elnök úr, köszönjük szépen a közös munkát, többnyire a konstruktív vita jegyében, jó 
megközelítéssel, sokféle szempontot tudtunk rövid idő alatt megközelíteni. Volt, amikor 
erősebb politikai színezetű viták voltak, de azt gondolom, hogy ez is velejárója egy ilyen 
bizottsági munkának. (Gúr Nándor: Köszönöm szépen, alelnök úr!) 

A magyarországi bérezési gyakorlatnak az európai átlaghoz történő közelítésének 
ösztönzéséről szóló határozati javaslat (H/13341. szám) (Bertha Szilvia (Jobbik) 
képviselő önálló indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről és általános vita)   

A következő napirendi pontunk tehát a magyarországi bérezési gyakorlatnak az 
európai átlaghoz történő közelítésének ösztönzéséről szóló H/13341. számú határozati 
javaslat. Szerencsés a csillagok állása, hiszen itt van velünk az előterjesztő, Bertha Szilvia, a 
Jobbik képviselője. (Gúr Nándor távozik az ülésről.) 

Öné a szó. 

Bertha Szilvia előterjesztése 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm szépen. Ez a határozati javaslat 
tulajdonképpen egy átfogó bérstratégiai lépésnek az első indító lépése lenne. Azt mindenki 
tudja, hogy Magyarországon rendkívül alacsonyak a bérek, európai összehasonlításban, illetve 
fogyasztói paritáson is. (Polics József és Karvalics Ottó megérkeznek az ülésre.) 

Nyilvánvalóan vannak olyan multinacionális és transznacionális cégek, akik azért 
települtek ide, mert olcsó a munkaerő, de ez nem mondható el a fogyasztói, illetve 
kereskedelmi területen működő nemzetközi cégekről, akik azért jöttek ide, hogy a fogyasztói 
piacon profitra tegyenek szert. Tehát elvárható lenne, hogy az ilyen típusú cégeknél a 
nemzetközi átlagot munkakörönként minimálisan megkeressék az ott dolgozó emberek. 
Nyilvánvalóan vásárlóerő-paritáson. Tehát, ha mondjuk, Németországban valamivel drágább 
az élet, akkor azzal korrigálni lehessen a magyar fogyasztói kosárnak megfelelően a béreket. 
De az, hogy olyan különbségek legyenek, ami ötszörös, illetve tízszeres bérkülönbséget ad ki, 
miközben a fogyasztói árak között 15-20 százalék a maximális különbség, mindenki látja, 
hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy miközben a magyar emberek elköltik a pénzüket 
ezeknél a kereskedelmi és szolgáltató cégeknél, aközben bérként, illetve keresetként szinte 
töredékét kapják vissza az egésznek, tehát kiszivattyúzza Magyarországról a forrásokat az 
ilyen nemzetközi cég. 

Ahhoz, hogy Magyarországon a gazdaság beinduljon, az első lépés lehetne az, hogy 
bizonyos rétegek, akinek lehet - és a multinacionális kereskedelmi és szolgáltató cégeket ide 
soroljuk -, igenis fizessenek normális béreket a magyar embereknek, és ezáltal forrásokat 
lehet bevonni a gazdaságba.  
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A határozati javaslat második pontja pedig az elvárt teljesítményt akarja meghatározni. 
Ugyanis az is tapasztalat, hogy ráadásul a töredéke bérért jóval nagyobb teljesítményt várnak 
el. Ezt nem mindenhol lehet munkaórában meghatározni, ezért a határozati javaslat azt 
indítványozza, hogy az ágazatra jellemző módon meghatározott teljesítményt kell átlagosan 
nézni Magyarországon kívüli telephelyeket figyelembe véve. Tehát, hogy a béreket is és a 
teljesítményt is valamilyen szinten közelítsük az adott cég nemzetközi átlagához.  

Ehhez kérjük a támogatásukat. Nyilvánvalóan ez egy értékválasztás arról, hogy a 
kormány kíván-e bármilyen típusú bérstratégiába kezdeni Magyarországon, hogy a bérek ne 
arról szóljanak, hogy vajon megemelik-e a minimálbért 2 százalékkal, ami a létminimumnak 
jelentősen alatta van, hanem arról, hogy végre tényleg ne csak európai árak, hanem európai 
bérek is legyenek Magyarországon.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, kedves Szilvia. Megkérdezem a kormány jelen lévő 

képviselőit, hogy mi az álláspontjuk az előterjesztéssel kapcsolatban.  

Dr. Jáczku Tamás reagálása 

DR. JÁCZKU TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Asszony! A tárca nem tudja támogatni az előterjesztett 
javaslatot, az alábbi indokok alapján.  

A munkabérben történő megállapodás három pilléren nyugszik. Először is a felek 
szabad akaratán, amivel megállapodnak abban, hogy milyen munkabért fognak szerepeltetni a 
munkaszerződésben, milyen munkabért fog a munkáltató fizetni. Ennek egyelten és 
hangsúlyozottan valamennyi munkáltatóra kiterjedő korláta van, ez pedig a kötelező legkisebb 
munkabér, illetve a garantált bérminimum intézménye. Magyarország az Európai Unió azon 
tagállamai közé tartozik, ahol a kötelező legkisebb munkabér meg van határozva, 
nyilvánvalóan a munkavállalók védelmében. Ettől függetlenül kötelező pedig az „egyenlő 
munkáért egyenlő bért” elve, ami szintén benne van a munka törvénykönyvében. Tehát ez az 
a három pillér, ami alapvetően meghatározza.  

Ehhez képest, ha elfogadnánk ezt a javaslatot, akkor a különböző munkáltatók között 
olyan különbséget tennénk a multinacionális cégek hátrányára, amely az összes 
munkáltatónak csak egy szűk csoportjára vonatkozna. Tehát ezekben az esetekben kötelező 
lenne nyilvánvalóan magasabb bért megállapítani, de ez nem fér össze sem az Európai Unió, 
sem az ILO elveivel, tehát nem lehet csak bizonyos csoportoknak hátrányos rendelkezéseket 
tenni.  

Erre egyébként történt már kísérlet, korábban a régi munka törvénykönyvében volt egy 
olyan rendelkezés, hogy a tíz fő alatt foglalkoztató magánszemély munkáltatók esetében 
beletettek egy olyan cikkelyt a törvénybe, ami alapján korlátozták volna a kárfelelősséget, ezt 
pedig az Alkotmánybíróság a 41/2009. számú döntésével megsemmisítette. Tehát nem lehet 
munkáltatók szűk csoportjára külön ilyen rendelkezést tenni. Ez a jogi indoka.  

Munkaerő-piaci szempontból pedig az a veszélye, amennyiben elfogadnánk ezt az 
indítványt, hogy ebben az esetben a multinacionális cégeknél jóval magasabb fizetések 
lennének, és ez hátrányosan érintené a kis- és középvállalkozásainkat, ezt a magyar szektort, 
hiszen nyilvánvaló, hogy a leginkább képzett, legjobban dolgozó munkavállalók inkább 
kívánnának ezeknél a multinacionális cégeknél elhelyezkedni. Tehát ebből a szempontból 
pedig hátrány érné a hazai szektort.  

Tehát a fenti indokok alapján nem támogatjuk az előterjesztést. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselő asszonyt, hogy kíván-e reagálni az 

elhangzottakra.  
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Parancsoljon!  
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Megmondom őszintén, hogy azt, 

hogy hol milyen jogszabály nem teszi lehetővé, azért nem tudom elfogadni, hiszen azért 
vagyunk mi a jogalkotók, illetve van a kormánynak jogalkotási lehetősége, hogy ezeket 
megváltoztassa. Nyilvánvalóan itt jön elő, hogy van-e politikai akarat, és a jogalkotást annak 
szolgálatába kell állítani. 

Hogy versenyhátrányba kerülnek a kis- és középvállalkozások, ez akkor lenne 
egyértelműen így igaz, ha kötelezően előírnák. Ez gyakorlatilag egy gazdasági szabályozó 
folyamatot jelent, tehát a piac saját magát fogja szabályozni. Ez pont arról szól, hogy nem az 
állam nyúl bele durván, és teszi kötelezővé, és ezáltal lehetetleníti el a cégeket, hanem 
valóban egyfajta piaci kényszert fog beindítani a versenyszférában is, hogy el kell kezdeni 
emelni a béreket, és nyilvánvalóan, ahol erre van lehetőség, ott meg is fogják tenni. 

Nem állítom, hogy ez így önmagában megállja a helyét, e mögé oda kell tenni egy 
olyan gazdasági környezetet, hogy a magyar kis- és középvállalkozásoknak legyen megfelelő, 
mondjuk, megrendelésállománya, de hozzáteszem, hogy pont az, hogy van elkölthető 
jövedelem az országban, azt segíti elő, hogy ezek a kis- és középvállalkozások is sokkal több 
megrendeléssel és sokkal több forrással fognak rendelkezni, tehát ők is tudnak bért emelni. 
Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy ennek makroszinten is megvan a megfelelő 
alátámasztottsága.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszonynak. Udvariasságból engedtem a 

minisztériumi, kormányzati vélemény mögé a képviselő asszony reagálását. A 
képviselőtársaimat nem kérdeztem meg eddig. Most lehetőséget adnék, hogy reagáljanak a 
felvetettekre. (Senki sem jelentkezik.)  

Hozzászólások 

Amíg gondolkodnak, ha szabad, hadd mondjak néhány gondolatot, mert ez egy 
nagyon fontos dolog, amelyet a képviselő asszony hoz az önálló indítványában. Szerintem 
nem jó az, ha ennek egy olyan színezete van, az az üzenete a társadalom felé, hogy ez a 
kérdés tulajdonképpen egyetlenegy párt felvetése a parlamentben. Ahogy az elmúlt parlamenti 
időszak vitáit végigkövettem, amelyek ilyen szakmai színezetűek voltak, ahol a szakmai 
színezetű vélemények voltak többségében, ha hajnalban volt, ha délután volt, nem nagyon 
találkoztam olyan párttal a parlamentben, aki ne törekedett volna arra, hogy azt a célt 
fogalmazza meg és afelé tegyen javaslatokat különböző törvényjavaslatok kapcsán, hogy az 
átlagbérszínvonal Magyarországon emelkedjen.  

Tehát nekem az volt a tapasztalatom, hogy minden pártnak a Magyar Országgyűlésben 
jelen állás szerint az volt a célja, hogy minél többen tudjanak dolgozni, és minél magasabb 
bérezéssel tudjanak az emberek keresethez jutni. Ha szabad mondanom, nyilván, mert a 
Fidesz-KDNP részéről vagyunk itt, én most nem szeretnék egy hosszas felsorolást tenni, 
egyrészt, mert nem szeretném azt a színezetét adni a mondanivalómnak, hogy mindent 
sikerült megvalósítani, amit kitűztünk célnak, hiszen sok feladatunk van még e tekinteten is, 
de azért mégis szeretnék arra emlékeztetni, hogy volt a munkahely-védelmi akcióterv, számos 
döntése volt a kormánynak, amellyel munkahelyteremtő beruházásokat tudott megvalósítani. 
Szeretnék arra emlékeztetni, hogy többször emelkedett a minimálbér Magyarországon, és azt 
gondolom, hogy lehetne még hosszabban is sorolni.  

Csak utalni szeretnék arra, hogy a Fidesz-KDNP véleményét tekintve úgy 
összegezném a mondandómat, hogy a munkahelyteremtés és a munkahelymegőrzés az elmúlt 
négy esztendőben is fontos és kiemelt célkitűzés volt, ez lesz az elkövetkezendő időszakban 
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is, és természetesen azt szeretnénk továbbra is különböző intézkedésekkel ösztönözni, hogy 
Magyarországon a bérek emelkedjenek, és valóban közelítsenek az európai színvonalhoz. Ezt 
nem ilyen típusú javaslaton keresztül, mint ami most szerepel önálló indítványban, próbáltuk 
elérni az elmúlt időszakban. (Vécsey László megérkezik az ülésre.) 

Természetesen ez úgy korrekt, hogy a képviselő asszonynak is adok még reagálásra 
lehetőséget, ha úgy gondolja. (Bertha Szilvia jelzi, hogy nem kíván szólni.) 

Határozathozatal 

Akkor a benyújtott határozati javaslatról szavazunk, a tárgysorozatba-vételről. Ki ért 
azzal egyet, hogy vegyük tárgysorozatba a képviselői önálló indítványt? (Szavazás.) 2 igen. 
Ki az, aki nem? (Szavazás.) 11 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással nem vettük 
tárgysorozatba. Köszönöm szépen. 

A hiteles munkaerő-piaci statisztika megteremtéséhez szükséges intézkedések 
megtételéről szóló határozati javaslat (H/13534. szám) (Bertha Szilvia (Jobbik) képviselő 
önálló indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és 
általános vita)  

Következik a hiteles munkaerő-piaci statisztika megteremtéséhez szükséges 
intézkedések megtételéről szóló H/13534. számú, szintén Bertha Szilvia képviselő asszony 
által benyújtott önálló indítvány.  

Tisztelettel köszöntöm B. Tóth Enikőt, a KIM részéről, Janák Katalint a KSH-tól és 
Demkó Olivért az NGM-től. A képviselő asszony kívánja-e az előterjesztését indokolni?  

Bertha Szilvia előterjesztése 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm. Itt arra teszünk javaslatot, hogy 
képviselőtársaim is átlássák, hogy folyamatosan hivatkozik a kormány olyan statisztikai 
adatokra, amelyeket nemzetközileg elfogadott elvek és módszertan alapján készít a KSH, 
ugyanakkor nyilvánvaló, hogy például Németország és Magyarország piaci viszonyait nem 
lehet összehasonlítani - a munkaerő-piacit sem -, mert míg Magyarországról rengeteg ember 
megy külföldre dolgozni - pontosan nem is lehet tudni, hogy hány százezren -, addig 
Németország pont egy befogadó ország. Tehát náluk például annak nincsen szignifikáns 
statisztikatorzító szerepe, hogy hány német dolgozik külföldön, míg Magyarországon igen. 

Ugyanilyen torzító tényező a közmunkaprogram, amiben nyilvánvalóan, akik 
dolgoznak, azoknál nem normál munkaviszonynak tekinthető, hiszen más szabályok 
vonatkoznak rájuk, sokkal inkább szociális foglalkoztatásnak tekinthető, és azok kerülnek 
oda, akik elveszítik a munkaerő-piaci munkájukat, tehát munkanélküliek.  

Szintén van egy nagyon komoly réteg, akik passzív munkanélkülinek számítanak. Ők 
a KSH-nál a „bár szeretne dolgozni, de már egy ideje nem keres aktívan munkát” kategóriába 
tartoznak. Mondjuk ki, ők is munkanélküliek. 

Ezért a Jobbik arra tesz javaslatot, hogy tényleg tisztán lássunk, hogy mennyi 
embernek nincsen Magyarországon valódi munkahelye, csináljunk egy új mutatószámot, 
amibe ezek az emberek is beletartoznak. Ez az első része a javaslatnak. 

A második része pedig a bérekkel kapcsolatos, és arra tesz javaslatot, hogy a nettó és a 
bruttó átlag és havi rendszeres béreknek ne csak az átlagát - mert az teljesen informatív -, 
hanem a kvartiliseit is tegyék közzé, különös tekintettel a mediánra. Például a medián azt 
jelenti, hogy ennél az értéknél pont ugyanannyi ember keres kevesebbet, mint amennyi többet. 
Ez sokkal informatívabb, mert megmutatja, hol helyezkedik el a valódi középérték. Illetve 
nyilván a másik két kvartilisnek is jelentősége van, az egyiknél az emberek negyede keres 
kevesebbet, a másiknál pedig a háromnegyede. Tehát ez így tényleg megmutatná a jövedelmi 
eloszlásokat a társadalomban. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a jogalkotók normális 
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jogszabályokat tudjanak hozni, és átlássák, hogy milyen intézkedésekre van szükség, hogy 
valós képet lássanak a társadalom jövedelmi és munkaügyi helyzetéről, ez elengedhetetlen.  

Ezért a Jobbik javasolta ezt, hogy lássunk tisztán, és szembesüljünk a magyarországi 
helyzettel.  

 
ELNÖK: (Az elnök jegyzőkönyvön kívüli megjegyzése.) A kormányé a szó! 

B. Tóth Enikő reagálása 

B. TÓTH ENIKŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen. A 
tárca nem támogatja. Jelenleg is hitelesek az adatok.  

 
ELNÖK: Jó, ezt megértettem.  
 
B. TÓTH ENIKŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Részletesebb 

indoklásra átadnám a szót a KSH-nak. 
 
ELNÖK: Parancsoljon!  

Janák Katalin reagálása 

JANÁK KATALIN (Központi Statisztikai Hivatal): Köszönöm szépen. A KSH által 
publikált mutatószámok rendkívül alaposan előkészített nemzetközi és hazai konszenzusok 
alapján publikáltak. Nagyon szigorúak a módszertani előírások; stabilitás, időbeli, nemzetközi 
összehasonlíthatóság.  

A képviselő asszony által javasolt indikátor ezeknek a kritériumoknak nem felel meg. 
Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy az indikátornak valamennyi alkotóeleme rendelkezésre áll, 
a felhasználók számára hozzáférhető, tehát a KSH ezeket havi, illetve negyedéves 
gyakorisággal publikálja, bárki által számolhatók. A KSH számol egy nemzetközileg 
elfogadott mutatószámot, amelyik tágabb, mint a munkanélküli fogalom, úgy nevezzük, hogy 
potenciális munkaerő-tartalék, amiben pont az ön által említett két kategória - aki nem 
munkanélküli - szerepel.  

A második, medián keresetek számításával kapcsolatos felvetésre annyit tudunk 
mondani, hogy a KSH által havi gyakorisággal publikált alkalmazásban állók keresetének 
forrásául szolgáló adatgyűjtés, a havi munkaügyi statisztikai jelentés nem teszi lehetővé, egy 
intézményi szinten aggregált adatgyűjtés, nem teszi lehetővé helyzeti középérték számítását. 
Ehhez egyéni kereseti adatok kellenének, ami rendkívüli módon megdrágítaná az 
adatfelvételt, illetve az adatszolgáltatók terheit is megnövelné. Évente közlünk medián 
jövedelmet más forrásból. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rövid idő volt, de képviselő asszony szakmai jellegű 

indítványa egy szakmai jellegű válasszal találkozott. Ezért én más színezetet semmiképp nem 
adok a dolognak, ráadásul, ha jól értem, ez az utolsó olyan napirendi pont, ahol így közösen 
ülünk a bizottságban. Tehát azt gondolom, hogy akkor ezt így ennyiben érdemes is elengedni. 

Határozathozatal 

Kérdezem tisztelettel a bizottságot, ki támogatja azt, hogy tárgysorozatba kerüljön a 
képviselő asszony indítványa. (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 11 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság nem vette tárgysorozatba. 
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Tekintettel arra, hogy minden napirendi pontot megtárgyaltunk, megköszönöm 
tisztelettel, szeretettel képviselőtársaimnak a mai és a korábbi időszak munkáját is.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 8 perc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kara Ákos 
a bizottság alelnöke 

 Gúr Nándor 
a bizottság elnöke 

 
 
 
 
 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia  
 


