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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága
Ellenőrző albizottságának
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a Képviselői Irodaház I. emelet 128. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                                
∗    A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.
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Napirendi javaslat

1. Az albizottsági munka feladatainak áttekintése, munkarendjének megvitatása

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

Az albizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Bertha Szilvia (Jobbik), az albizottság elnöke
Karvalics Ottó (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Kaufer Virág (LMP) Bertha Szilviának (Jobbik)
Polics József (Fidesz) Karvalics Ottónak (KDNP)

A bizottság titkársága részéről

Farkasné dr. Molnár Valéria, a bizottság főtanácsadója
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 14 perc.)

Elnöki bevezető

BERTHA SZILVIA (Jobbik), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntök mindenkit, Valikát, a megjelenteket. Az albizottságunk létszáma öt fő, Szedlák
Attila fideszes képviselőtársunk az alelnök, Valika segíti a munkánkat. Szerintem őt már
ismerjük, külön talán nem kell bemutatni.

Két-három havonta terveznék ülést tartani. Határozatképesek vagyunk, így az ötből
négyen jelen vagyunk helyettesítéssel.

A napirendi pontjaink az albizottsági munka feladatainak áttekintése, a munkarend
megvitatása és az egyebek. Kérdezem, hogy elfogadjuk-e. (Szavazás.) Egyhangú.

A tárgyalási időkeret meghatározása, fél óra. Javaslatot teszek a bizottságnak arra,
hogy bizottságunk rövid, tömör és lényegre törő albizottsági ülésre törekedjen, a mai ülésünk
ne haladja meg a fél órát. Javaslom, hogy az ellenzéki képviselőcsoportokat azonos időtartam
illesse meg, a kérdéseket felváltva, egymást követően, először az ellenzéki, utána a
kormánypárti képviselőket illesse meg. Szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. Elfogadtuk.

Az albizottsági munka feladatainak áttekintése, munkarendjének megvitatása

Az első napirendi pont következik. Most elmondanám, hogy én hogy gondoltam. A
legfőbb értelme vagy haszna ennek az Ellenőrző albizottságnak az lenne, ha az ilyen nagyobb,
jelentősebb, a bizottság által tárgyalt és az Országgyűlés által megszavazott, életbe lépett
törvények vagy módosítások hatásait vizsgáljuk, hogy azok mennyire állnak összhangban a
végrehajtás eredményeként bekövetkező társadalmi, illetve szociológiai hatásokkal, a
beterjesztés, és a viták során hangoztatott célokkal, az előzetes hatástanulmányokkal, már
amennyiben készültek ilyenek előtte. Ezzel a folyamatos monitoringgal, következtetések
levonásával végül is lehetőség nyílik a kormány, illetve a bizottság munkájának a
kiértékelésére, az előzetes tanulmányok hitelessége indoklásának a megállapítására. Hosszú
távon ez a bizottsági munka eredményességét javíthatja, illetve gyakorlatilag lesz egy
kiértékelés a munkáról.

Három fő témát javasolok ebben az őszi ülésszakban vizsgálni, mert az előző ülésszak
alatt három ilyen fő téma volt, ami minket érintett, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló
törvény, a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény, illetve az adórendszeren kívüli
keresettel járó foglalkoztatás szabályozása. Ugye itt kifejezetten a háztartási munkára
gondolok. Ezeknek a törvényeknek a hatásait és az eredményét tárgyaló ülésen mindenképpen
célszerűnek tartanám az érintett szakszervezetek vezetőinek a meghívását, valamint a
megfelelő, megalapozott szakértői vélemények meghallgatását és a hatástanulmányok
vizsgálatát.

Kérem, és várom a javaslatokat, elképzeléseket, további témákat a munkaprogrammal
kapcsolatban, civil kapcsolatokra, szakértők körének kialakítására, bármire.

KARVALICS OTTÓ (KDNP): Azért itt van egy csomó olyan dolog, hogy mennyi az
intervalluma a vizsgált időszaknak, mennyi idő múlva vizsgáljuk, mert azért ha egy
törvényjavaslatot így mindjárt utána egy hónap múlva vizsgálni akarunk, hogy mennyi haszna
volt, akkor csak kritizálnánk. Az így is megtörténik a parlamentben is, de úgy gondolom,
hogy a vizsgálathoz azért valamilyen intervallumot meg kell hagyni ahhoz, hogy egyáltalán
kapjunk annyi adatot, hogy tudjunk valamilyen véleményt mondani, hogy ez jó vagy
változtatni kell. Javasolhatunk változást egy egyszerűsített foglalkoztatásban, az minimum
egy szezon, az annyit jelent, hogy durván egy félév, mire rá tudunk nézni erre, hogy ez az
időszak mennyi legyen, és az összes többire, mert úgy gondolom, hogy egy törvényjavaslat,
ameddig elkerül az alkalmazókhoz, hát az féléven belül nem ad olyan információt, ami
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alapján lehet ezt – hogy mondjam? – valóban kritikusan vizsgálni, tehát a problémákat
feltárva vizsgálni. És addig, meggyőződésem, hogy a szakszervezetek, tehát az érdekvédelmi
szervezetek sem tudnak semmi olyan véleményt mondani, amelyik akár érdemi módosításokat
akár javító elemeket tudna bevinni a törvényjavaslatba.

Tehát mennyi legyen ez az intervallum, mert nehogy az legyen, hogy két hónap múlva
itt állunk és vizsgáljuk az egyszerűsített foglalkoztatást, mert nem sok értelme lenne.

ELNÖK: Egyetértek, akkor egy félévet hagyni kell a törvény életbelépése után.

KARVALICS OTTÓ (KDNP): Igen, legalább egy félévet várni kell.

ELNÖK: Akkor én javaslom, hogy ebben a félévben az érdekegyeztetést figyeljük
meg.

KARVALICS OTTÓ (KDNP): Magyarul a törvényalkotás előkészítését?

FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA bizottsági főtanácsadó: Az
érdekegyeztetésekre kihegyezve, igen.

ELNÖK: A következő ülésszaktól pedig vizsgálnánk a fél éve hatályban lévő,
albizottságot érintő, jelentős foglalkoztatási és munkaügyi törvényeket.

KARVALICS OTTÓ (KDNP): Az, hogy itt most az előterjesztés hogy történt, meg
milyen egyeztetés volt, szerintem a bizottságnak egyáltalán feladata, vagy lehetősége van rá?
Én úgy gondolom, a rehabilitációs szó a döntés utáni problémák feltárása és esetleges
visszahozása, jobbító szándékkal az, hogy hogy van előkészítve, ez nem a rehab bizottság…

ELNÖK: De ez most az ellenőrző albizottság.

KARVALICS OTTÓ (KDNP): Ja, ellenőrző albizottság. Bocs. Én a másikban is bent
vagyok. Keverem egy kicsit a dolgokat.

FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA bizottsági főtanácsadó: azért mondom, ez a
kormányzati intézkedéseket ellenőrző, tehát az irányultságok, a célok meghatározása.

ELNÖK: Végül is a bizottsági munkába a bizottság is bevonhatta volna az
érdekvédelmi képviseleteket.

FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA bizottsági főtanácsadó: A főbizottságunk úgy
döntött a ciklus elején, hogy az érdekképviseleti szervezetek ugyanúgy kapnak meghívót, és
mint az előző ciklusban, tehát az Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói és
munkavállalói oldalán helyet foglalók állandó meghívottak, és bejelentkezés alapján jönnek.
Na most így is jöttek sűrűn. De ennek a rendszerét, ugye erre van törvény, minden egyéb,
hogy ez hogy alakul, ezt már lehet vizsgálni.

KARVALICS OTTÓ (KDNP): Én ezzel nem értek egyet, teljesen fölösleges most a
legelején ezt a bizottságnak vizsgálni, mert enélkül is górcső alatt van, én úgy gondolom,
hogy ennek nem sok értelme van most.
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ELNÖK: Esetleg még annyi, hogy egy véleményt kérhet róla az albizottság. Hát azt
azért tudjuk, hogy nagyon nehezményezték az érdekképviseletek, hogy nem egyeztettek
velük, ez azért egy viszonylag nyílt titok.

Erről most szavazni kell, ugye? Akkor én javaslom, hogy ezt vegyük fel a következő
ülésszak témájára, nyilván még egy ilyen bizottsági ülésünk lesz, és ott vizsgáljuk meg. Aki
egyetért, az szavazzon. (Szavazás.) Két igen, két nem. Ilyenkor mi van?

FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA bizottsági főtanácsadó: Nincs döntés. Most
nincs olyan téma, amikről dönthetnek. Akkor valami javaslat kellene, hogy mit javasol
helyette a kormánypárti oldal.

KARVALICS OTTÓ (KDNP): Én úgy gondolom, hogyha valami ad hoc téma adódik,
ami nagyon sürgős, akkor hívjuk össze a bizottságot, különben ráérünk félév után összehívni
ezt a bizottságot ezen törvényjavaslatok hatásaival kapcsolatban. Ne két-három havonta
üljünk össze, hanem később, egy fél év után, ha ez már aktuális lesz, mert akkor már
folyamatosan lesznek olyan ügyek, amiket göngyölíteni tudunk. Most ellenben,
meggyőződésem, hogy nincs olyan ügy.

FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA bizottsági főtanácsadó: Javasolhatom, hogy
személyzeti döntések vannak még olyan szempontból, olyan területek, a regionális
munkaügyi központ igazgatóknak a cseréje, az ÁFSZ főigazgatói csere. Most zárulnak le a
pályázatok, ott ugye meg lehet ismerni, hogy milyen szakmai kvalitás, programok alapján
döntenek másik vezetők mellett. Valami mozgás azért történik a munkaügy területén, az egész
foglalkoztatáspolitikában. Nem azt vizsgálnák, hogy miért pont az a személy lett kinevezve,
miért pont az lett, hanem ezeknek az embereknek a szakmai programjait megismerni, mert
részben az alapján pályáznak egy szervezet vezetésére. Tehát az biztosan közelebb áll akkor
ilyen formában a kormányzati célkitűzésekhez.

KARVALICS OTTÓ (KDNP): Ez megint nem ennek a bizottságnak a dolga.
Ez nagyon messze van tőlünk szerintem. Ez személyzeti kérdés, nem ellenőrző

albizottsági kérdés.

ELNÖK: Igen, ez szerintem is necces, viszont mi van akkor, hogyha azt az egy
bizottsági ülést az ülésszak végére tesszük, és akkor vizsgáljuk visszamenőleg a mostani
időszaknak és az előzőnek az érdekegyeztetési folyamatát.

KARVALICS OTTÓ (KDNP): Később, hogyha ugye az érdekegyeztetés mennyire
volt meg, ki mennyire kiabál, ki mennyire nem. Természetesen, amikor én megkérdeztem az
egyik szakszervezetistől, hogy ő akkor a dolgozók érdekeit képviseli vagy valaki másnak az
érdekeit ebben a kétmilliós témában, azt mondta, hogy a dolgozókét, és kiderült, hogy
egyetlen dolgozója soha a büdös életben nem kap kétmilliós végkielégítést. Na most, innentől
kezdve a fölmondásnál ez volt az én egyetlen bajom. Ő kapott természetesen, nem mondta
meg, hogy mennyi az a bér, amennyit ő kap a cégtől, amelyiknél ő a dolgozókat képviseli,
elég fura helyzet volt. Na most én ezért nem szeretnék ezekbe a dolgokba belemenni, mert
teljesen fölösleges ezekkel foglalkozni, mert nincs értelme. Az,  hogy mennyire egyeztetek?
Össze lesz hívva az Országos Érdekegyeztető Tanács, érdekegyeztető tanácsok. Az, hogy
most ezeket a döntéseket teljesen mindegy, milyen szemszögből, akár szakszervezeti
szemszögből, akár más szemszögből kritizáljuk, megtettük a parlamentben, elég hosszan
elhúzódott, és nem látjuk a hatásait. Úgy gondolom, ezt akkor lehet vizsgálni, amikor ezeknek
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a döntéseknek a hatása meglesz, kint az életben. És akkor azokat lehet vizsgálni vagy
módosítani. Én úgy gondolom, hogy nem kellene ebbe belemennünk.

ELNÖK: Tehát abba nem kéne belemennünk, hogy az érdekegyeztetés folyamatát
visszamenőleg megvizsgáljuk?

KARVALICS OTTÓ (KDNP): De visszamenőleg igen.

ELNÖK: Az időszak végén, tehát mondjuk decemberben.

KARVALICS OTTÓ (KDNP): Hát igen, december végén elméletileg vizsgálhatjuk a
törvényeknek az elsődleges hozadékát vagy kárát, decemberben-januárban ezt már lehet
vizsgálni. Hogy mennyire lesz decemberben erre idő a költségvetés mellett, az egy érdekes
dolog lesz. De hát lesz. Lesz munkánk, és ha lesz, akkor az albizottságnak ezt vizsgálni kell
akkor, amikor lesznek aktuális tények, meg infók, hogy vizsgáljuk.

ELNÖK: Akkor most azt javaslom, hogy decemberre tervezzünk egy ülést, amin az
érdekegyeztetés folyamatát vizsgáljuk visszamenőleg. Erről szavazzunk. (Szavazás.) Ezt
megszavaztuk.

A következő időszak alatt pedig tudjuk vizsgálni a három törvényt.

KARVALICS OTTÓ (KDNP): Igen, januártól tudjuk vizsgálni, addigra már lesz
annyi visszajelzés.

ELNÖK: Egyéb javaslat? Civil kapcsolatok? Szakértők köre? Vagy mindenki a saját
szakértőjét hozza?

KARVALICS OTTÓ (KDNP): Hát én úgy gondolom, hogy mindenki fogja hozni a
saját véleményét, és hogyha ki kell rendelni, tehát, hogyha kell szakértő az albizottságnak
külön, azt külön megrendeljük, de állandó szakértőre szerintem nincs szükség, mert ugye itt
vagy lesz olyan összeütközés, hogy kell szakértő vagy nem lesz. Ezt most nem lehet tudni így
előre. Nincs sok értelme. Különben mindenkinek megvan a saját szakértője, az
információforrása.

ELNÖK: Akkor, hogyha egyéb javaslat, ötlet, építő jellegű hozzászólás nincs,
következik a második napirendi pont.

KARVALICS OTTÓ (KDNP): Az volt az előbb.

ELNÖK: Az még az első volt. Akkor köszönöm szépen. És betartottuk a félórát.

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 31 perc)

Bertha Szilvia
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


