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(Az ülés kezdetének időpontja:10 óra 5 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BERTHA SZILVIA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Albizottság! Köszöntök mindenkit, aki elfogadta meghívásunkat, hála istennek, úgy látom
hogy gyakorlatilag mindenki megjelent. Nagyon szépen köszönjük. Üdvözlöm a sajtó
képviselőjét is.

Megállapítom, hogy az albizottsági ülés határozatképes. Soron következik a napirend
elfogadása. Elektronikus úton kiküldtük a bizottsági tagoknak. Akinek esetleg van
hozzáfűznivalója, az most megteheti. Hogyha nincs, akkor pedig javaslom, hogy szavazzunk.
Aki elfogadja, az jelezze. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

A tárgyalási időkeretet szükségesnek érezzük meghatározni. Jó lenne 11 óra felé
befejezni az ülést, mert frakcióülések vannak és egyéb bizottsági ülésekre is mennünk kell.
Úgyhogy ezt próbáljuk becélozni, tehát 50 percben kerüljön tárgyalásra a napirendi pont.
Azonos időtartam illeti meg a hozzászólókat, felváltva, először az ellenzéki, utána a
kormánypárti képviselők fejtsék ki a véleményüket. Amennyiben ezt elfogadják, kérem,
jelezzék. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Mindenekelőtt köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárát, dr. Czomba
Sándort és dr. Bérczes Kamillát, az Állami Számvevőszék részéről Dombóvári Nóra
számvevő tanácsos asszonyt, dr. Bakos József elnök urat, az Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Főfelügyelőségtől, a szakszervezetek részéről, a Munkástanácsoktól dr. Ladán
Évát, az MSZOSZ-től Agócs Andreát és Marik Pétert még várjuk. Nagy Sándor elnök urat, a
Hangya Szövetkezettől és Jakabffy László urat, a Magyar Vendéglátósok Ipartestületétől.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény hatása a
munkaerőpiacra

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az írásos előterjesztést áttanulmányozták-e.
Előzetesen a minisztériumtól kértünk egy véleményt arról, hogy ők hogy látják és milyen
tapasztalataik vannak az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény működéséről. Ezt meg
is kaptuk. Először az államtitkár úrnak adnám meg a szót, utána a vendégeinknek, majd
lehetőséget adok a képviselőknek, hogy kifejtsék véleményüket. Államtitkár úr, öné a szó.

Dr. Czomba Sándor szóbeli tájékoztatója

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen a szót. Tisztelt Albizottság! Tisztelt Jelenlévők! Néhány gondolatot engedjenek meg,
hogy az írásban kiadott anyaggal kapcsolatosan elmondjak, illetve kiegészítsem az abban
szereplőket.

Ugye annak idején, amikor az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény tervezetét
beadtuk, akkor még képviselői önálló indítványként Font Sándor képviselőtársammal
egyetemben tettük ezt meg, és talán emlékeznek rá, hogy az volt az apropója, hogy a tavaly
április 1-jével hatályba lépő jogszabály már láthatóan nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket, ezért mindenképpen szerettük volna, hogyha ebben a nem kis szektorban, ebben
az elég jelentős foglalkoztatási keresztmetszetben olyan szabályok érvényesüljenek, amelyek
valóban egyszerűsítik az ilyen fajta munkáltató és munkavállaló között létrejött
munkaviszonyt. De akkor is jeleztük, hogy természetesen, ha úgy érzékeljük, hogy szükséges
a korrekciója, a módosítása a jogszabályoknak, akkor vissza fogunk erre térni.

Nem ment le egy teljes szezon, hiszen augusztus 1-jével a mezőgazdaság
idénymunkába jelentős rész belépett, de nem teljes szezont zártunk, tehát nincsenek
messzemenő tapasztalataink ezzel kapcsolatosan. De azért a számadatok, amelyek a
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statisztikában mutatkoznak, azok azért elég beszédesek sok szempontból, sok tekintetben.
Amikor az egyszerűsített foglalkoztatásról beszélünk, egy nagyon lényeges kérdés, és  a
jogalkotás szempontjából nagyon lényeges kérdés, hogy mind a munkaadói, munkavállalói
oldalról megfelelő biztonságról tudjunk beszélni, és ez az egy foglalkoztatási forma
semmiképpen se legyen alkalmas arra, hogy más foglalkoztatási formákat kiváltson. Tehát
nem az volt a célunk és nem az a célunk, hogy mondjuk a határozott idejű
munkaszerződéseket vagy a különböző egyéb, a munka törvénykönyve által lehetőséget
biztosító szerződéseket váltsuk ki, hanem valóban azokat a szektorokat célozzuk meg, ahol
részben idény jellegű munkákról beszélünk, részben pedig alkalmi jellegű munkákról.

Általánosságokban az mondható el, hogy pozitív, összességében pozitív reagálásokat
kaptunk mind munkaadói, mind munkavállalói oldalról, emellett természetesen voltak olyan
kritikák is, amelyek a gyenge pontokra mutattak rá, és szeretném jelezni itt, hogy annak
tükrében, ahogy említettük is, hogy megnézzük, hogy miben tudunk változtatni, segíteni,
azóta több fórum keretében egyeztettünk az illetékesekkel, legutóbb január 26-án volt egy
egyeztető megbeszélésünk, ahol a Vidékfejlesztési Minisztérium képviselői mellett a
különböző gazdálkodó szervezetek képviselői is képviseltették magukat, és elmondták a
legfontosabb észrevételeiket, valamint, hogy melyek voltak a legkritikusabb pontok, és mi az,
amiben tervezzük a változtatást. Az egyik a termelői szervezetek részéről érkezett észrevétel,
hogy az ő tevékenységükhöz kapcsolódóan is lehetőség legyen az egyszerűsített
foglalkoztatás szabályainak az alkalmazására. Ezt mi jogos igényként aposztrofáltuk, aztán
pontosítani kívánjuk a mezőgazdasági idénymunka értelmező rendelkezését is, tehát, hogy mit
értünk konkrétan mezőgazdaság idénymunka alatt.

Nagyon sok helyről jött visszajelzés az adminisztrációcsökkentéssel kapcsolatosan,
hogy  a munkavégzés megkezdéséig a szerződés írásba foglalása csak az alapvető kérdésekre
koncentráljon. Tehát hogy minél könnyebben lehessen… azért itt egy több száz főt
foglalkoztató cég esetében ez egy meglehetősen bonyolult eljárásnak tűnhet adott esetben,
hogy reggel 150 embert kell lejelenteni, ami időben, meg egyébként sem egyszerű dolog.
Ezzel kapcsolatosan is rugalmasabbá kívánjuk tenni a jogszabályt, illetve ami nagyon fontos,
hogy az egyik oldalról a jelenléti ívet megszüntettük, de a másik oldalról, a munka
törvénykönyve a munkaidő-nyilvántartást kvázi kötelezővé teszi, és a munkaidő-nyilvántartás
nagyságrendileg hasonló adminisztrációt eredményez vagy eredményezhet, mint a jelenléti ív.
Ezzel kapcsolatban is egy olyan módosító javaslatot fogalmazunk meg, ami alapján
gyakorlatilag a munkaszerződés kiválthatóvá tenné a külön munkaidő-nyilvántartási és
bérelszámolási kötelezettségek teljesítését. Illetve ami még egy nagyon fontos kérdés, hogy az
adatszolgáltatást – ez is a bürokráciához kapcsolódóan – a NAV készíthesse el a
munkavállalónak teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő közterhekről, és ne a
vállalkozást terheljük ezzel a fajta adminisztrációval. Tehát magyarul minden olyan adat,
információ, ami egyébként rendelkezésünkre áll, azokat ne kelljen pluszban megtenni.
Ugyanakkor természetesen nagyon fontos az, hogy a munkavállaló érdekei ne sérüljenek.
Tehát, ő adott esetben egyértelműen el tudjon számolni azokkal a napokkal, bérekkel,
amelyeket ilyen feltételek mellett töltött el. Általában az jellemző, hogy az alkalmi munkában
ez alatt a rövid idő alatt hozzávetőlegesen olyan uszkve 150-180 ezer ember volt, aki stabilan
részt vett az alkalmi foglalkoztatásban, ugye itt a szezonalitás hatásai kevésbé érvényesülnek.
A mezőgazdaságban nem véletlen, szeptember-októberben egy igen jelentős megugrás volt,
majd aztán egy igen jelentős csökkenés tapasztalható, de általánosságban az mondható el,
hogy nem csökkent a foglalkoztatói kedv ebben a szektorban, és mi azt is várnánk el, hogy az
idei évben, amikor egy teljes szezont tudunk megvizsgálni, és még inkább áttekinthetővé
tesszük a jogszabályokat, akkor ez a fajta foglalkoztatási forma egy nagyon stabil,
meghatározó jelentőségű forma lehet abban a szektorban, amelyre ezt a fajta foglalkoztatást
mi kitaláltuk. Köszönöm szépen.



- 7 -

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most a vendégeinktől kérdezem, hogy
van-e véleményük. Örömmel meghallgatjuk. De nekem még lenne egy kérdésem az
államtitkár úrhoz, hogy mikor várható, hogy a kormány benyújtja ezeket a módosító
javaslatokat.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez még a
mostani ülésszakon. A tavaszi ülésszakra szervezzük, egy salátatörvénybe lesz ez beépítve.
Tehát azt szeretnénk, hogy mire a szezon indul, addigra ezek a jogszabályok már érvénybe
lépjenek.

ELNÖK: Ezt örömmel halljuk, mert mi is azért döntöttünk úgy, hogy összehívjuk ezt
az ellenőrző albizottsági ülést, hogy mire a szezon indul, addigra be lehessen a módosítókat
nyújtani.

Kérdezem, hogy ki kíván szólni vendégeink közül. Megadom a szót Nagy Sándor
úrnak.

Hozzászólások

NAGY SÁNDOR (Hangya Szövetkezet): Köszönöm a szót. A Balatonboglári
Pinceszövetkezet  elnöke vagyok és választottan a Hangya Együttműködés Érdekvédelmi
Szervezet, amely a jogi személyeket fogja össze, az igazgatósági tagja. Mind a két helyen
megvizsgáltuk, ezen belül különösen a Szőlő-Bor Szakági Szövetségben, amelynek még
véletlenül az elnökhelyettese vagyok, ezt a 2010. augusztus 1-jétől érvényes jogszabályt, és
már a szezon előtt jeleztük a kifogásunkat, Font Sándor urat meghívtuk Izsákra, a
gyűlésünkre, aki a jelenlétünkben is elismerte - felhívtuk a speciális dolgokra a figyelmet -,
hogy ez a törvény nem ad jogkövető magatartásra lehetőséget, illetve jelentős
költségkihatások mellett tud csak jogkövető magatartásra lehetőséget adni a termelők részére,
és ha valaki megvizsgálná ennek a jogszabálynak a költségkihatásait, nemcsak az ellenőrzés
területére, hanem a munkaadó és a munkavállaló oldalán megjelenő plusz költségeket is,
akkor a három hónapi adattal szemben nagyságrendileg nagyobb összeget találna.

Gyakorlatom van abban, hogy hogyan vizsgál a munkaügyi főfelügyelet. 60 főt két óra
alatt tud levizsgálni, 60 fő teljes munkakiesését eredményezve, és ennek a munkabérterhe
éppen 45 perc alatt leszedhető szőlő tulajdonosának a terhe. Csak hogy tessék érzékelni, hogy
körülbelül az az ember el is adhatja a végén  a szőlőjét, vége van. Annak kár volt
Magyarországon szőlővel foglalkozni, ő befejezhette, tönkre ment szegény. Ott ment tönkre
az ilyen, ahol valami szolidaritást nem tudtunk érezni az irányába, és a szolidaritási alapból
nem támogattuk meg. Ha ő csak egy szóló őstermelő, neki ott vége lett volna.

Hogy miért kell 60 fő egy szüretre? Ez azért van, mert nem olyan egyszerű

matematikája van az ilyen műveleteknek, minthogy azt mondhatnánk, hogy tíz ember hatfelé
szedve ugyanazt jelenti, mint 60 ember egy helyen dolgozva, ugyanis valami közös
feldolgozóba hordják be, ahová egy szállítási folyamat megy, nem pedig adagokban,
időközönként rengeteg, egyszerre megjelenő árut kell feldolgozni. Tehát üzemszervezési oka
van, ezt itt most hosszú lenne taglalni. Csak azért mondtam el, hogy valamennyire el tud
vonatkoztatni mindenki, hogy ráérezzen, hogy nem ugyanarról van szó. Ezért a Font úr
figyelmébe ajánlva, hiszen ő még szakmabeli is, vidéki kötődésű, egészen átlátta és őszintén
meg is vallotta nekünk, hogy nem ez volt az eredeti terv, de technikai okok miatt nem tudtuk
az olasz rendszert adaptálni. Mi azt szeretnénk, ha ez nem lenne tovább toldva-foltozva, mert
ragozhatjuk akárhogy, bár amit hallottam az államtitkár úr részéről, az majdnem megnyugtató
is, de igazából azt szeretnénk, amit Font Sándor, aki az egyik alkotója ennek a törvénynek,
amit most itt értékelünk, eredetileg is felvetett, csak technikai okai voltak, hogy nem bírták



- 8 -

bevezetni, ez az olasz rendszer. Nagyon nagy mezőgazdasággal rendelkeznek, nagy
konyhakertészeti és gyümölcskertészeti kultúrával, tehát sok idénymunkást foglalkoztató,
jelentős tevékenységet végeznek, és nagyon sok külföldit és helybelit is foglalkoztatnak, és
juttatnak kenyérhez. Az ő módszerüket most nem akarom újra felvázolni, nagyon
támogatnánk azt, amit a Font Sándor eredetileg szeretett volna beterjeszteni.

Ugyanakkor megnyugodva hallom azt, hogy már ez a rendszer is szűrné a
korrekciókkal azokat az ellehetetlenítő helyzeteket, hogy 72 perc alatt tudunk beállítani egy
60 fős brigádot 45 perces munkára. Tessék figyelni a mellék- és a főmunkaidő arányát!
Tessék ennek a költségkihatásait figyelembe venni! És mindez három hónap alatt 270 millió
forinttal gazdagította a költségvetést, ami ezzel szemben az 1,7 milliárdos munkaügyi
főfelügyeletnél hatalmas kiadást jelentett. Azt most én nem tudom megbecsülni, hogy a sok,
szerteágazó munkán belül ez a terület mennyit jelent, de azt láttam saját szememmel, hogy a
rendvédelmi szerveket Balatonboglárról hozták ki, négy új terepjáróval, 16 fő GPS-s
kocsikkal, körbekerítik a területet, kiterelik a dolgozókat, kézfogás egymás mellett,
minthogyha valami vagonba készülnének őket rakni, sorakoztató, ordibálás, személyi
igazolvány és sorban bemondás, kézzel regisztrálás, fényképezés, utána vissza. Mire visszaáll
a rend, nem kettő, hanem több óra telik el, és esik ki a munkából. Ezeknek kellene valahogy
elejét venni, valami rugalmasabb, egyszerűbb megoldással. Örülök, hogy itt van valaki a
munkaügyi felügyelet részéről és talán ott valami tanulsággal tud szolgálni. Már kértük, hogy
esetleg statisztikai módszerrel csinálják. Nem kéne mindenkit kiterelni, hanem megnézni
három embert, hogy van-e nála probléma. Ha nincs, nem kellene az egész létszámot kihajtani.
Hogy mi itt a megfelelő reprezentatív szám, azt biztos, hogy meg tudnák ügyesen oldani.

Hát tovább nem is húzom a szót. Nagyon örülnénk, ha be tudnák hozni az olasz
rendszert és arra tudnánk átállni. Viszont, ha ez nem lehetséges további technikai okok miatt,
akkor nagyon üdvözöljük azt, amit hallottunk kiegészítésként. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Várjuk a következő hozzászólót!

BAKOS JÓZSEF elnök (Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség):
Üdvözlök mindenkit. Az előttem szóló megszólíttatott. Tapasztalatainkról röviden az írásos
anyagon kívül annyit szeretnék elmondani, hogy valóban egy ilyen nagy létszámú
csapatellenőrzés macerás. Tehát két felügyelővel nem szabad kimenni. A múltbéli rossz
példák okán időnként be kellett vonni külföldi állampolgárok miatt a rendőrséget vagy annak
idején még a Határőrséget is. Én gyakorló felügyelő vagyok 15 éve, tavaly október 20-tól
vagyok a szervezet elnöke. Annyit szeretnék elmondani – és ez nem a píár helye
nyilvánvalóan -, hogy lényeges változásokat vittünk már végbe az OMFF életében. Ha valakit
érdekel bővebben, el tudom mondani kisebb létszámmal.

Lehetett hallani, hogy 150-180 ezer főt foglalkoztattak ilyen egyszerűsített formában
tavaly, nem egyszerű év volt, se  a munkáltatónak, se a munkavállalóknak, se az ellenőrző
hatóságnak, hiszen három, alkalmi foglalkoztatásra irányuló törvény volt hatályban tavaly. A
kezdeti nehézségeken túl kellett esni.

Mindösszesen 613 munkáltatót ellenőriztünk tavaly december 31-ig, akik ebben a
formában foglalkoztattak, ez – úgy gondolom – nem egy hatalmas létszám, nem egy túlzott
ellenőrzésről tesz tanúbizonyságot. 775 ellenőrzés született, ha számokra fordítom le, és 3366
munkavállalót érintettek szabálytalansággal ezek az ellenőrzések. Ez a 180 ezerhez képest,
vagy a statisztikában látszódó havi 119-103 ezerhez képest nem tekinthető véleményem
szerint túlzottnak.

Ami az ellenőrzés hosszadalmasságát illeti, kitérnék arra, hogy én egri vagyok, tehát
Heves megyében is van jó néhány történelmi borvidék, ahol nyílt napokat tartottunk. Én
vállaltam személyesen azt, hogy lemegyek, szervezett jó néhányat az adóhatóság, mi is
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szerveztünk közösen, és meglepődve láttam, hogy olyan arcok ülnek velem szemben, akiket
korábban én is ellenőriztem, és uram bocsá’, még bírságoltam is. Nem volt kellemes érzés.

Viszont a nyílt nap végén úgy álltunk fel, hogy megértettük egymás problémáit. Tehát
nekünk is vannak gondjaink az ellenőrzés terén, a jogszabályokat be kell tartanunk,
ugyanakkor bejelentéseink is vannak, a munkáltatók is megértették azt, hogy ez egy tanuló év,
vannak buktatói, lásd jelenléti ív, munkaidő-nyilvántartás, ez a köztudatban keveredik, de
nem ugyanazt jelenti, én próbáltam mindig úgy irányítani az embereimet, most is azon
vagyok, hogy próbáljunk empatikusan fellépni. Ne hatósági terrorként,
kényszerintézkedésként megélni az egészet, ahogy ön is említette, hogy négy terepjáróval,
vagonokba terelő módszerrel. Lehet ezt emberségesen is, lehet úgy is, ahogy ön mondja, hogy
szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végrehajtani. Ebben fog majd segíteni reményeink szerint az
az online kapcsolat, amit az adóhatósággal most építünk ki. Talán a jövő hónap végére el is
készül. Tehát nem kell az, hogy tételesen mind a hatvan személyt, ha már ilyen a rendszer,
hogy egy őstermelőnek 60 személyt kell foglalkoztatni egy órán keresztül, szúrópróbaszerűen
megnézünk néhány személyt, ő felmutatja azt a listát, ami ott van nála, vélhetően, már az
ellenőrzés megkezdésekor látni azt, hogyha szaladnak szerte-széjjel, menekülnek,
ellenségesen lépnek fel, akkor ott bizony nincs minden rendben.

Nem ezt tapasztaltuk Heves megyében, illetve Észak-Magyarországon az elmúlt
hónapokban. Barátságosabban fogadtak, elfogadták azt, hogy a jövetelünk célja a
jogszabályok betartása, ellenőrzése, hiszen  a munkavállalók érdeke is ezt kívánja meg. Sőt
hadd mondjak arra példát, hogy volt olyan munkáltató szőlőtermelő, aki azt mondta, hogy én
tudomásul veszem, elfogadom a jobbító szándékot is, de jó lenne, ha mást is megnéznétek,
mert ő meg egészen másképp könyveli el, több száz millió forintos jövedéki csalással
foglalkozik, meg feketén fiktív fantomcégekre foglalkoztatja a munkavállalóit. Ez az online
kapcsolat fel fogja gyorsítani, a bürokratikus, lassabb belföldi jogsegélyek ezáltal meg fognak
szűnni véleményem szerint.

Mi is azt tapasztaltuk, hogy az építőiparban lassan visszatértek a hagyományos
foglalkoztatási formához, tehát határozatlan vagy határozott idejű munkaszerződéseket
kötöttek, alkalmi, idény jelleggel viszont a mezőgazdaságban megmaradt ez a forma.
Szerintem már egész jól megtanulták a gazdák alkalmazni ezeket a szabályokat.
Nyilvánvalóan még van mit könnyíteni, meg nekünk is a módszereinken csiszolni, kicsit
másképp fellépni. Kettőn áll a vásár, úgy gondolom mindig. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy a vendégeink közül van-e még
valakinek hozzáfűznivalója, esetleg kérdése az államtitkár úrhoz. (Nincs jelentkező.) Akkor
kérdezem a képviselőtársaimat. (Nincs jelentkező.)  Akkor meghallgatjuk az államtitkár úr
válaszát.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen. Néhány dologra reagálnék az OMMF-fel kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy valóban
a tavalyi évben gyakorlatilag majdnem havonta változtak a jogszabályok, ezért kifejezetten az
volt az én kérésem is a munkaügyi főfelügyelőség felé, hogy amíg nem állnak át a gazdák, az
érintettek akár munkavállalói, munkáltatói oldalról erre az új rendszerre, akkor itt inkább a
tanítás, a segítségnyújtás,  mintsem a büntetés legyen az elsődleges szempont. Mert hogyha
egy gazdát százezer forintra megbüntetnek és adott esetben az egész éves jövedelme abból a
dologból 150 ezer forint, az soha még egyszer elő nem fogja venni ezt a fajta foglalkoztatási
formát, vagy esetleg befejezi az abbéli tevékenységét, ami még rosszabb. Tehát nem az a cél,
hogy ott büntessünk, ahol a legkevésbé van ennek helye. Természetesen a jogkövető

magatartást elvárjuk  mindenkitől, de a partnerségre szeretnénk a hangsúlyt helyezni minden
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tekintetben, lett légyen ez mezőgazdasági idénymunka vagy adott esetben alkalmi
foglalkoztatás.

Az olasz rendszert említette, igen, itt a képviselőtársammal mi is megvizsgáltuk ennek
a lehetőségét, úgyhogy gyakorlatilag a lényege az, hogy egy woecher rendszerű dolog
működik, ami mondjuk azt mondja, hogy bemegyek a trafikba, veszek egy tíz eurós woechert,
ezzel fizetem ki a munka végén az illetőt, bemegy a postára, 7 eurót kézbe kap, 3 eurót meg a
posta automatikusan az „állambácsinak” átutal. Most nagyon egyszerűen, röviden, tömören,
körülbelül ez a lényege a woecher-es rendszernek. Megnéztük az olasz tapasztalatokat is. Az
olaszoknál is azért fokozatosan nyitják ennek a lehetőségét, bizonyos szektorokra álltak rá,
bizonyos, tehát mondjuk pályakezdők vagy idősebb foglalkoztatottak, tehát munkavállalói
oldalról is vannak korlátok és munkaadói oldalról is. Én most azt mondom, hogy arra, hogy
ezt a woecher rendszert nagyon gyorsan bevezessük, nem látok esélyt. Arra viszont látok
esélyt, hogy a most meglévő rendszert tegyük olyan szinten alkalmassá a probléma
kezelésére, hogy ne kelljen ezekkel a valóban súlyos, jogos problémákkal, amelyek itt is
elhangzottak küzdeni, és talán hallották, hogy látjuk, érzékeljük a gondokat és próbáljuk
enyhíteni. Itt van egyébként egy jól működő informatikai háttérrendszer, akkor gyakorlatilag,
ha már össze vannak fésülve a dolgok, a munkaügyi felügyelő úgy ki tud menni, hogy már
senkitől semmit nem kell kérnie, egyszerűen csak azt látja, hogy ott 26 embernek kell
dolgoznia adott napon, és látom a 26 embert, viszontlátásra.

Tehát azért mondom, hogy számos problémát lehet orvosolni ilyen vagy ehhez
hasonló módon. Az, hogy sok időbe telik a bejelentés, valóban jogos felvetés.

2010. december 1-jétől elvileg úgy terveztük annak idején, hogy egy sms-s
megoldással is próbáljuk majd ezt a problémát orvosolni vagy segíteni, de azt érzékeltük,
hogy nincs rá szükség. Az informatikai rendszer kidolgozása nem lett volna jó sem így, sem
úgy, sem időben, sem pedig anyagilag. Ráadásul azt érzékeltük, hogy a döntő többsége a
bejelentéseknek gyakorlatilag ügyfélkapun keresztül történik, illetve aki telefont használ, az a
hagyományos matávos készüléken nyugodtan meg tudja tenni, tehát nem vagyunk előbbre,
hogyha egyébként ezt az sms-t alkalmaznánk. Arról nem is beszélve, hogy egy
mezőgazdasági őstermelőnél az sms használata finoman szólva sem egy egyszerű dolgot
jelentene, tehát emiatt álltunk el ettől a megoldástól vagy lehetőségtől.

Gyakorlatilag azt kérem mindannyiuktól, hogy most úgy érzékeljék, hogy ezek a
lépések, amelyeket most megteszünk, a legsúlyosabb, legégetőbb problémákat fogják tudni
kezelni. De természetesen ez a rendszer továbbra is rugalmas, nemcsak a rugalmas
foglalkoztatási mód szempontjából, hanem a mi szempontunkból is. Nincs ilyen Európában,
tehát konkrétan nem átemeltük ezt valahonnan, hanem próbáljuk a magyar viszonyokra jól
működtetni, úgyhogy természetesen nyitva áll a lehetőség a későbbiekben módosításokra.
Amennyiben azt látjuk, hogy szükséges a beavatkozás, akkor ezt készséggel meg fogjuk tenni.
Én abban bízom, hogy ezekkel a módosításokkal ez egy jól működő rendszer lesz a különböző
foglalkoztatási formáknál ez meghatározó jelentőségű lehet. Még egyszer mondom, úgy, hogy
azt a szektort célozzuk meg, amely valóban az idény jellegű munkára és az alkalmi
foglalkoztatásra keletkeztetett. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak. Nekem még két kérdésem felmerült, ha
megengedi, ezeket még feltenném. Az egyik az, hogy most különbség van a közterek közt,
hogy mezőgazdasági területen vagy pedig vendéglátás, idegenforgalom terén foglalkoztat
valaki alkalmi munkavállalót vagy idénymunkást. Hogy nem merült-e fel, hogy megszüntetik
ezt a különbséget? Merthogy Magyarországon nem elsősorban a tevékenység szerint van
megoszlás, hogy hol mennyit kereshetnek az emberek, hanem inkább régiók szerint, tehát
inkább földrajzilag van különbség. Ez lenne az egyik kérdésem.
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A másik pedig, hogy az alkalmi munkavállalók száma, tehát az alkalmazható
munkavállalók száma hat havi átlagos statisztikai létszámhoz van kötve, ami egyes
területeken, ahol hirtelen nagy mennyiségben van szükség alkalmi munkavállalókra, és
viszonylag kis létszámmal dolgozik a cég, ott ez nagyon komoly problémát jelent, és ebből a
foglalkoztatási formából gyakorlatilag kiesnek ezek a tevékenységek. Ilyen típusú módosítást
nem terveznek-e?

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó,
idénymunka, alkalmi munka, válasszuk ketté. Teljesen más a helyzet. Azt bátran merjük
kimondani, hogy a mezőgazdaság az idénymunka szempontjából prioritást kell hogy
élvezzen. Tehát az a fajta idény jellegű, valóban idény jellegű hullámzó felvétel, ami adott
esetben a mezőgazdaságban jelentkezik, teljesen más. Itt a prioritást az 500 és 1000 forint
különbségre tegyük. Egyértelművé tesszük, hogy az a mezőgazdaság, és az számunkra ebből a
szempontból kulcskérdés, és a kulcskérdés tekintetében különbséget kívánunk, tudtunk és
akartunk tenni az idény jellegű, tehát a mezőgazdasági és a más alkalmi foglalkoztatás között.
Az alkalmi munka teljesen más kategória ebből a szempontból, benne van a nevében, hogy
alkalmanként bizonyos feltételekkel szeretnék munkavállalókat foglalkoztatni. A normál
járulékfizetési kötelezettséghez képest az ezer forintos befizetési kötelezettség töredéke,
nagyságrendileg a harmada annak, amit egyébként normál esetben be kellene fizetni, tehát ezt
úgy gondoljuk, hogy mindenképpen egy méltányos mérték. Ami pedig a hat havi átlagos
statisztikai létszámos illeti, itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a jogszabály most is
lehetőséget ad arra, hogy adott esetben összeszámítsuk, tehát gyakorlatilag megvan a
lehetőség arra, éves átlagot kell vizsgálni, tehát megvan a lehetőségem arra, hogy tíz napig
nem egy embert foglalkoztatok, hanem öt embert foglalkoztatok. A másik 25 napban pedig
egyet sem foglalkoztatok. Tehát nyilván jeleztük vagy figyeltük, hogy ebből a szempontból
jönnek-e észrevételek. Nem érzékeltünk ezzel kapcsolatban súlyos problémát. Amit
problémaként érzékeltünk, ilyen több esetben jött, hogy mondjuk mi van azokkal, akik este
tíztől másnap hajnali három óráig foglalkoztatnak, tehát a 24 óra miatt. Ez gyakorlatilag kettő
napnak számít, és itt ez a hatórás foglalkoztatás adott esetben… ez egy érdekes kérdés. Ezzel
egyelőre nem tudtunk jogi szempontból mit kezdeni, mert napokban számoljuk a lehetőséget.
Ezzel csak azt szerettem volna jelezni, hogy nyilván számos olyan kérdés van még, amit adott
esetben érdemes majd megvizsgálni, de úgy gondolom, hogy ez a statisztikai állományi
létszámmal kapcsolatos dolgot a mostani, hatályos jogszabály is tudja kezelni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én konkrétan egyébként az alkalmi rendezvényszervezés
területére gondoltam, tehát ott merült fel ez a probléma, hogy nem tudják kezelni a nagy
igényt az alkalmi munkavállalókra, így a statisztikai létszámhoz kötve.

Összességében véve, nem tudom, hogy mennyire megnyugtató. Esetleg Nagy Sándor
úr még kíván szólni?

NAGY SÁNDOR (Hangya Szövetkezet): Egy mondat erejéig. Kifelejtettem egy
gondolatot, ha felülvizsgálatra kerül a jogszabály megfontolni, hogy az adótartozás esetén
nem tud bejelentkezni és nem is tud foglalkoztatni gazdálkodó szervezet alkalmi
munkavállalót, holott a tevékenységét folytatni akarja, holott járulékfizetési kötelezettségben
sosincs elmaradása, az adott pillanatban sem, de áfával megcsúszhat bármilyen oknál fogva,
és hirtelen ellehetetlenül a tevékenysége, mert annak a tevékenységnek a folytatásához, hogy
az áfát is meg tudja fizetni, túl kell élni, hogy befusson az a pénz, amire számít. Ha esetleg
arra lenne lehetőség, hogy ezt felülvizsgálnák, hogy nem adótartozás, hanem illetéktartozás
rendezése mellett azért tudjon dolgoztatni vagy foglalkoztatni, az jó lenne. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönjük. Nem tudom, hogy államtitkár úr erre kíván-e reagálni.

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Hát ezt nem
ebben a törvényben, hanem más jogszabályban kell tisztázni. Ezzel kapcsolatban az jutott
eszembe, hogy most például az önkormányzatoknál, aki adósságrendezési eljárás alatt van,
nem foglalkoztathat közmunkást. Ez körülbelül hasonló probléma, hogy szerencsétlen nem
tehet róla, hogy abban a helyzetben van, de ráadásul még büntetem azzal is, hogy a normál
üzemmenetnek megfelelő munkákat, hogy legalább rendben tartsa a települést, sem tudja
ellátni. De megvan a jogszabály, amihez hozzá kell nyúlnunk adott esetben. A szándékunk
megvan, a kérdés, hogy tudunk-e ebben a következő időszakban előrelépni. De értettük a
problémát.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Hogyha más hozzászóló nincs, röviden összegzem a
konzekvenciákat. Örülünk neki, hogy a minisztérium ezek szerint nagyon sok problémával
tisztában van, és dolgoznak a megoldáson. A szakértő asszonnyal azért mi majd összegezzük
az itt elhangzottakból a problémákat, és ha államtitkár úr megengedi, összegyűjtve elküldjük
őket a minisztérium számára. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, elmondták az
észrevételeiket, és várhatóan, amennyiben szükség lesz még rá, ismét örömmel látjuk önöket
vendégül egy hasonló ülésen.

Az első napirendi pontot ezzel lezártam.

JAKABFFY LÁSZLÓ képviselőtestületi tag (Magyar Vendéglátósok Ipartestülete):
Azzal a kérdéssel fordulnék az albizottsághoz, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy ha
mondjuk van egy híresség, aki üzletet vezet és olyan technológiákat alkalmaz, amelyet
máshol nem alkalmaznak a szakmában. Ehhez a séfhez elmennek tanulni, megvannak az
előírások, hogy megfelelő szakácsruhába kell öltözni és a többi, itt azért a foglalkoztatásnál
kicsit több van mint a mezőgazdaságnál, és tanulni mennek oda, nem pénzért, csak tanulni.
De ha megtalálja az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség, akkor megbüntetik
feketemunkáért. Ellenben, ha két cég egymással egy szerződést köt, amelyben azt mondja,
hogy egy technológiát megtanít, például a nyomás alatti főzést, amit nagyon sokan
alkalmaznak, itt új gépek vannak, fél fokokra kell beállítani dolgokat, hogy kitűnő eredmény
szülessen.

Kérdezem én, hogy ezt hogyan lehet megoldani, és bevezetni, hogy tanulók szívesen
jelentkezzenek. Erre nincs ma válasz, de ezt kéri a szakma, hogy meg lehessen tenni. Nem
feketén akarnak dolgoztatni.

FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA a bizottság főtanácsadója: Véleményem
szerint ezt a felnőttképzésben, akár továbbképzés variációban is lehet, és a kamarán keresztül,
hogyha egy megállapodást kötnek, a kamarának van oktatási lehetősége, vannak
felnőttképzési kompetenciái is, tehát többnyire létező felnőttképző szervek ők, és ebben az
esetben, ha kötnek egy sima egyszerű megállapodást egymás között, szerződést, akkor már rá
nincs meg a fekete foglalkoztatás része a dolognak.

JAKABFFY LÁSZLÓ képviselőtestületi tag (Magyar Vendéglátósok Ipartestülete):
Ezt a lehetőséget, hogy bevonjuk az Agrárkamarát, a bürokrácia megint annyira erősödik,
hogy elmegy a kedvük, hogy odamenjenek és tanuljanak. Tehát egyszerűsíteni kellene ezt a
területet is. Az előző témához mondanám még, hogy a vendéglátás ugye örömmel veszi azt,
hogy ezer forintot kell hogy fizessen, de itt látjuk az anomáliát, hogyha 24 órát túldolgozunk,
mert itt nem úgy van, mint a mezőgazdaságban, a mezőgazdaságnak más problémája van, a
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vendéglátásnak megint más. Ezekkel kéne valamit tenni, hogyha egy bálnak reggel 4-5 órakor
van vége és mire elpakolnak, reggel 6 óra van, hogy ez hogyan oldható meg.

ELNÖK: Köszönjük szépen a problémafelvetést, át fogjuk gondolni, és majd a
főbizottság elnökének ezt el fogjuk juttatni.

JAKABFFY LÁSZLÓ képviselőtestületi tag (Magyar Vendéglátósok Ipartestülete):
Ezt köszönjük szépen, majd írásban eljuttatjuk a kérdéseinket.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Viszontlátásra.

Egyebek

Egyebek napirend kapcsán azt kell megbeszélnünk, hogy mikor ülésezünk
legközelebb, április 11-én. Fél 9-kor. De még ezt előtte letisztázzuk, hogy a főbizottsági
üléssel hogy függ össze.  Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 47 perc)

Bertha Szilvia
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


