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Napirendi javaslat  
 

  

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: 

a) Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelmét elősegítő 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13288. szám)   

(Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa) 

b) A munkavállalónak járó, a munkáltató által az állam részére megfizetett 

nyugdíjról szóló törvényjavaslat (T/13320. szám)   

(Mesterházy Attila, Gúr Nándor, Simon Gábor, Dr. Nemény András, 

Tóth Csaba, Pál Béla, Pál Tibor, Dr. Sós Tamás, Dr. Garai István 

Levente, Káli Sándor (MSZP) képviselők önálló indítványa) 

c) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 

törvénynek az ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati időnek 

szélesebb körben történő figyelembevételéhez szükséges módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/13436. szám)  

(Baráth Zsolt, Vágó Sebestyén, Sneider Tamás (Jobbik) képviselők 

önálló indítványa) 

d) Egyes törvényeknek a dolgozó szülők védelme érdekében szükséges 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13548. szám)   

(Mesterházy Attila, Tóbiás József, Gúr Nándor, Pál Béla, Dr. Varga 

László (MSZP) képviselők önálló indítványa) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Csizi Péter (Fidesz)  
Prof. Iván László (Fidesz)  
Kapus Krisztián (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Gaal Gergely (KDNP)  
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)  
Pál Béla (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Vágó Sebestyén (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) Csizi Péternek (Fidesz)  
Gyopáros Alpár (Fidesz) Dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz)  
Hirt Ferenc (Fidesz) Kapus Krisztiánnak (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) Prof. Iván Lászlónak (Fidesz)  
Vincze László (Fidesz) Gaal Gergelynek (KDNP)  
Bagdy Gábor (KDNP) Dr. Lanczendorfer Erzsébetnek (KDNP)  
Boldvai László (MSZP) Pál Bélának (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Párniczky Tibor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Jáczku Tamás főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
 

Megjelentek  
 
Sashegyi Attila szakreferens (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Moskó Mónika főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 40 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! Megnyitom a mai ülésünket. Sikerült annyian lennünk, 
amennyi szükséges a határozatképességhez, úgyhogy megállapítom, hogy a bizottságunk 
határozatképes. 

Ismertetem a helyettesítéseket. Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszonyt Csizi 
Péter képviselő úr helyettesíti, Gyopáros Alpár képviselő urat Tapolczai Gergely képviselő úr 
helyettesíti, Hirt Ferenc képviselő urat Kapus Krisztián képviselő úr helyettesíti, Rónaszékiné 
Keresztes Monika képviselő asszonyt Iván László képviselő úr helyettesíti, Bagdy Gábor 
képviselő urat Lanczendorfer Erzsébet képviselő asszony helyettesíti és Boldvai László 
képviselő urat Pál Béla képviselő úr helyettesíti. 

Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi pontokhoz van-e javaslat, észrevétel. (Nincs 
jelzés.) Ha nincs, akkor, aki egyetért a napirendi javaslattal, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag egyetértettünk a napirendi javaslattal, 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:  

a) Egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelmét elősegítő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13288. szám) (Szabó Timea (független) képviselő 
önálló indítványa) 

Ennek értelmében soron következik az egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb 
védelmét elősegítő módosításáról szóló T/13288-as számú törvényjavaslat tárgyalása. 

Az előterjesztő nincs jelen. A kormány jelezte, hogy nem vesz részt a napirendi pont 
tárgyalásánál, így megnyitom a vitát.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Nincs 
hozzászólási szándék, akkor ezzel le is zárom ezt a napirendi pontot.  

Határozathozatal 

Szavazás következik. Aki támogatja a T/13288-as számú előterjesztést, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. 
Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a javaslatot nem támogatta. Ezzel ezt a napirendi pontot 
lezárom. 

b) A munkavállalónak járó, a munkáltató által az állam részére megfizetett 
nyugdíjról szóló törvényjavaslat (T/13320. szám) (Mesterházy Attila, Gúr Nándor, 
Simon Gábor, Dr. Nemény András, Tóth Csaba, Pál Béla, Pál Tibor, Dr. Sós Tamás, Dr. 
Garai István Levente és Káli Sándor (MSZP) képviselők önálló indítványa) 

Soron következik a munkavállalónak járó, a munkáltató által az állam részére 
megfizetett nyugdíjról szóló T/13320-as számú törvényjavaslat tárgyalása. 

Előterjesztőként Pál Béla képviselő úrnak adom meg a szót. 

Pál Béla szóbeli előterjesztése 

PÁL BÉLA (MSZP): A törvényjavaslat általános indoklásában is szerepel, és 
gondolom, hogy képviselőtársaim alaposan áttanulmányozták, úgy ítéljük meg, hogy a 
jelenlegi társadalmi, gazdasági környezetben újra be kell vezetni a korengedményezés alapján 
nyújtható nyugdíjjogosultságot, mivel a nehéz körülmények között dolgozó, megromlott 
egészségügyi állapotú emberek a jelenlegi állapotok mellett elveszítik munkájukat, vagy 
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rosszabb esetben meg sem érik az öregségi nyugdíjat. Ugye, a korengedmény alapján 
nyújtható nyugdíjjogosultságot 2011-ben szüntették meg, azóta is nagyon sokan veszítik el a 
munkájukat és válnak munkanélkülivé ebből a korosztályból, így aztán se munkájuk, se 
nyugdíjuk nincsen. Ez a módosító indítványunk ezt a helyzetet segítené, ezt a helyzetet 
próbálná megorvosolni, hiszen sem a munkahelyek száma nem nőtt olyan mértékben, ahogy 
ezt korábban a kormány ígérte, sem pedig más orvoslati lehetőséget nem kaptak ezek a 
szerencsétlen helyzetbe kerülő emberek néhány évvel a nyugdíj előtt. 

A javaslatunk tehát arra vonatkozik, hogy a korengedményezésen alapuló nyugdíjba 
vonulás lehetőségét teremtsék meg újra. Mint ahogy az indoklásban is leírtuk, ez az állam 
számára pluszköltséget nem jelent, sőt korábban jut maga az állam is a járulékbefizetés 
következtében bevételhez, ugyanis az ilyen típusú nyugdíjba vonulás előfeltétele – egyéb 
feltételek fennállása esetén –, hogy a munkáltató az állam számára egy összegben megfizesse 
a járulékot. Ha ez bekövetkezne, és újra lehetőséget teremtene a kormány, illetve a parlament 
erre, akkor az így megerősödő álláshelyekre a munkáltatók új fiatal munkavállalókat is fel 
tudnának venni. A munkáltatók többsége is egyébként, az emberi szempontokat figyelembe 
véve, a korengedmény alapján nyújtható nyugdíjjogosultság ismételt bevezetését 
megfelelőnek tartja, hiszen a nyugdíjazás ezen típusával járó terheiket a munkáltatók 
vállalják, ha vállalják természetesen, mert ez egyidejűleg csökkentené is a 
továbbfoglalkoztatás költségeit.  

Ezzel a javaslattal egyébként egyetértenek a szakszervezetek, a gazdaság szereplői is, 
így tehát arra kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a javaslatot, amelyet annak 
érdekében vezettünk be, hogy mindazok a nyugdíj előtt álló emberek, akik akkor veszítik el a 
munkahelyüket, és már semmi esélyük nincs újra az elhelyezkedésre, megkapják azt a 
lehetőséget, hogy ha a munkáltató is támogatja. (Csizi Péter tüsszentett.) Fideszes 
képviselőtársam rátüsszentése is erősíti érvelésemet ebben a tekintetben – kedves egészségére 
–, hogy ha a munkáltató is ezt támogatja, akkor nyilván egy nagyon humánus lehetőséget 
teremthetünk arra, hogy a korengedményes nyugdíjazás lehetőségét visszaállítsák. Köszönöm 
szépen a figyelmet. (Dr. Varga László (MSZP) megérkezett.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviseletében köszöntöm Párniczky Tibor 

főosztályvezető urat és Sashegyi Attila szakreferens urakat a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről.  

Megadom Párniczky úrnak a szót. 

Párniczky Tibor (NGM) állásfoglalása 

PÁRNICZKY TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság és Előterjesztő! A kormány az előterjesztést nem támogatja az 
alapján, hogy az előterjesztés indoklásában foglalt javaslat egyfelől megbontja a 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer szolidaritási rendszerét; másfelől az abban foglalt 
előnyök szerintünk nem állnak fenn. Ahogy az indoklásban is elhangzott, a kormány 
megszüntette a korengedményes nyugdíjazás lehetőségét, de ugyanekkor bevezetett más aktív 
foglalkoztatáspolitikai eszközöket, amelyek a fennálló helyzet megoldását javasolják; ilyen, 
amik inkább azt támogatják, hogy fennmaradjon a munkaviszony, ilyen jelenleg is a 
munkahelyvédelmi akcióterv, illetve, ha már teljesen lehetetlen fenntartani a munkahelyet, 
akkor a munkaerő-piaci ellátások között a nyugdíj előtti segélyezés rendszere.  

Az indoklásban foglaltakkal ellentétben mi úgy érezzük, hogy ezek a rendelkezések, 
vagy ezek a javaslatok inkább a munkahelyek megszüntetéséhez vezetnének, illetve az mindig 
egy kritikus kérdés, hogy a fiatalok foglalkoztatása mennyiben pótolja az idősebbek esetleges 
előzetes nyugdíjba küldését. 
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Amint említettem, a nyugdíjrendszer átalakításának a 2012-es évben való 
koncepciójával sem egyeztethető össze a javaslat, miszerint ugye, az egy dolog, hogy valaki a 
nyugdíját megkapja és a nyugdíja összegét befizeti, ugyanakkor a felosztó-kirovó rendszer 
úgy működik, hogy a jelenlegi aktívak fizetik be járulékos adózási formákban azokat az 
összegeket, amelyekből a jelenlegi nyugdíjasok nyugdíját fizetjük. Tehát ez a része, ez a lába 
ennek az ellátásnak hiányzik, és tulajdonképpen a munkáltató által fizetett összeg akár a 
munkavállaló fizetése pótlásának is tekinthető, tehát ez a fajta gondolkodás, hogy ez pénzügyi 
szempontból a kormányzat vagy az állam szempontjából semleges, álláspontunk szerint nem 
áll fenn. Végezetül pedig, a javaslat nem tisztázza a meglévő ellátások fennmaradásához vagy 
nem fennmaradásához való viszonyát. Köszönjük szépen. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezek alapján megnyitom a vitát, 
kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Pál Béla képviselő úré a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Nagyon sajnálom, hogy ezzel kell kezdenem, de annak ellenére, 

hogy Csizi Péter képviselő úr jóindulatúan rátüsszentett, amelyet egészségére kívántam, nem 
volt nagy kételyem abban a tekintetben, hogy elfogadják-e, vagy nem. Természetesen én azt 
gondolom, hogy ha a kormány akarná, akkor megteremthetné annak a lehetőségét, hogy 
harmonizáljon ez más jogszabályokkal. Azt az érvelést, amelyet az előbb hallottunk, nem 
tudom, és nem tudjuk elfogadni azért sem, mert humanitárius szempontok alapján is 
fogalmazódott meg ez a javaslatunk, és mert egyébként ezzel nem orvosolják azt a kérdéskört, 
hogy ha valakinek megromlik az egészségügyi állapota és elveszíti a munkahelyét, akkor 
bármilyen, az élet minőségét minimum fenntartó lehetőséget kapjon. És én azt gondolom, 
hogy az az érvelés, amely úgy szól, hogy ebben az esetben felszámolhatnák a munkáltatók 
ezeket a munkahelyeket, ez ugyanúgy fennáll ebben az esetben is, ha valaki elveszíti a 
munkahelyét, mert beteg lesz, vagy nyugdíj előtt megromlik az egészségi állapota vagy 
például a munkára alkalmatlanná válik a munkáltatója véleménye szerint. Ez a 
munkavállalónak nyújtana természetesen egy védettséget, de egyébként, ha visszaállítanánk 
azt a lehetőséget, amelyről szól a módosító indítvány, attól ugyanúgy dönthet a munkáltató 
arról, hogy fenntartja, és arról is dönthet, hogy megszünteti – ez abban az esetben is fennáll, 
ha megszűnik a lehetőség. 

Én azt kívánom minden jelenlévőnek, az érvelést mondónak is, hogy soha ne kerüljön 
ilyen helyzetbe. De aki bizony ilyen helyzetbe kerül, az nagyon könnyen találhatja magát egy 
olyan szituációban, amelyet önmaga képtelen megoldani, míg a korábbi helyzet, a 
korengedményes nyugdíjazás lehetősége – természetesen nem mondtam végig, csak utaltam 
arra, hogy egyéb feltételek – fennállása esetén a szakszervezetekkel, a gazdaság szereplőjével 
egyeztetve és a kormány egyetértésével orvosolná ezt a problémát. Köszönöm szépen. (Gaal 
Gergely (KDNP) megérkezett.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. Én is néhány mondatot 

szeretnék hozzátenni.  
Alapvetően a Jobbik részéről egyet tudunk érteni az előttünk lévő javaslattal. Valóban, 

a mi véleményünk szerint is, a jelenlegi egysíkú nyugdíjrendszer, ami gyakorlatilag 
kötelezővé teszi mindenki számára, hogy csak 65 évesen mehet majd pár év múlva nyugdíjba 
– ugye, hiszen most emelkedik a nyugdíjkorhatár folyamatosan –, az igazából nem 
fenntartható. Szerintem nem kell képviselőtársaimnak különösen magyaráznom, hogy vannak 
olyan szakmacsoportok, ahol lehetetlenség 65 évesen dolgozni. Mondhatnám, mondjuk a 
mentőket éppenséggel, de ha a bányászat valószínűleg fejlődni fog Magyarországon az 
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elkövetkező években, gondoljuk el, hogy a bányászok hogyan fognak 65 éves korban 
dolgozni. És miért ne tehetné meg azt egy magáncég, egy munkaadó, hogy úgy toboroz 
magának bányászokat, azzal a kecsegtető ajánlattal, hogy valaki, mondjuk már 50-55 évesen 
vagy akár még hamarabb is elmehet nyugdíjba, mert ő olyan fizikai munkát végez, és a 
cégnek, ennek ellenére is megéri, hogy ő majd kifizesse ezt a magasabb nyugdíjjárulékot, 
illetve befizesse az állam kasszájába. Tehát summa summarum, a nyugdíjrendszer számos 
ponton vérzik, a mi véleményünk szerint ez az egyik ilyen pontja, ezért ezt az előterjesztést 
támogatni tudjuk. 

Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Ha 
nincs további hozzászólási szándék, akkor az előterjesztőnek megadom a szót. Kérdezem, 
hogy kíván-e még esetleg hozzászólni.  

Pál Béla viszonválasza 

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy elnök úrral közösen az 
érvelés minden részét elmondtuk. Köszönöm, hogy támogatják ezt az indítványt, és nagyon 
sajnálom, hogy a kormány nem támogatja, hiszen ezzel nagyon sok olyan embernek 
segítenének egyébként, akiknek lehetőségük sincs arra, hogy időközben – a nyugdíj és a 
jelenlegi időszak között – elhelyezkedjenek. Mert valóban így van, hogy közben emelkedik a 
nyugdíjkorhatár is, és jó néhány olyan munkakör van Magyarországon, amelyben ez 
rendkívül hátrányosan érinti a munkavállalókat, mert olyan mértékben megromlik az 
egészségi állapotuk, amely nem helyrehozható.  

Én kérem képviselőtársaimat továbbra is, hogy támogassák ezt a módosító indítványt. 
Természetesen arra lehetőség van, hogy a kormány az alapszándékot fenntartva, a szükséges 
harmonizációt megteremtse más jogszabályokkal annál is inkább, mivel most már a 
parlamentnek csak néhány ülése van hátra, úgyhogy kérem a támogatásukat. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Ha nincs további hozzászólási szándék, akkor szavazás 

következik. 

Határozathozatal 

Aki a T/13320-as számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. 
Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a javaslatot nem támogatta. 

Ezzel a napirendet le is zárom, köszönöm szépen a részvételt. 

c) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek az 
ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati időnek szélesebb körben történő 
figyelembevételéhez szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13436. szám) 
(Baráth Zsolt, Vágó Sebestyén és Sneider Tamás (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 

Soron következik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
törvénynek az ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati időnek szélesebb körben 
történő figyelembevételéhez szükséges módosításról szóló T/13436-as számú törvényjavaslat 
tárgyalása. 

Előterjesztőként Vágó Sebestyén képviselőtársamnak adom meg a szót. 

Vágó Sebestyén előterjesztése 

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A módosító indítványunk 
lényege az, ami a címében is szerepel, hogy a nők 40 éves szolgálati viszony utáni 
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nyugdíjazási lehetőségüknél kimaradt egy nagyon fontos réteg, akik az áldozatos munkával 
eltöltött évek miatt nem jogosultak erre a kedvezményre. Mégpedig azok, akik vállalták azt, 
hogy nem egy idegenre bízzák hozzátartozójukat, hanem – főleg a hölgyek tekintetében 
érintett hölgy hozzátartozóként, leszármazottként – vállalták azt, hogy édesanyjukat, 
nagyszülőjüket, közeli hozzátartozójukat ápolják minimális pénzért, minimális 
megbecsültségért. És mi azt szeretnénk elérni ezzel a módosító indítványunkkal, hogy 
legalább a 40 éves korkedvezménynél ezt a megbecsültséget megkapják, ugyanis egy nagyon 
nagy terhet vettek le az állam válláról, amikor ezt az áldozatos hivatást, hogy a 
hozzátartozójukat gondozzák, vállalták. Éppen ezért az ő érdeküket figyelembe véve 
szeretném kérni a képviselőtársaimat, hogy támogassák a tárgysorozatba-vételét és így 
tárgyalhasson róla a parlament. Köszönöm szépen. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm. Jelzem, hogy a kormány a napirend tárgyalásánál nem vesz 
részt. Megnyitom a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni a 
javaslathoz. 

Pál Béla képviselőtársamé a szó. 
 
PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Én nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a 

kormány egy ilyen fontos napirendnél nem vesz részt. Annál is inkább, mivel én úgy 
gondolom, hogy az mindenképpen pozitív lépésnek tekinthető, hogy a kormány átalakította az 
ápolási díj rendszerét, így valamivel többet kapnak azok a hozzátartozók vagy azok az 
édesanyák, akik ápolási díjon vannak, még akkor is, ha ez nem egy normatív rendszer, 
amelyet annak idején egy vitában elmondtunk, de mindenképpen egy emelés. Ez az egyik 
része, ez az elismerésrésze ebben a tekintetben. 

A másik viszont az, hogy annak idején, a vita során is jeleztük, hogy számos olyan 
kérdés nyitva maradt az ápolási díj folyósítása, beszámítása körül, amely igazságtalanságokat 
szül, így például ez a módosítás is egy ilyen igazságtalanság megszüntetésére vonatkozik, 
amelyet az előbb Vágó Sebestyén képviselőtársam indokolt. Annál is inkább, mert nagyon 
egyszerűen mindannyian tapasztaljuk azt, hogy mivel az ápolási díjat, ahol az ápolási díjat jó 
néhány évvel ezelőtt vezették be, de az ápolási díj beszámít a nyugdíjba, ugyanakkor az előző 
ellátások egyike sem számít ebbe bele, és teljesen helytálló az az érvelés, amelyet 
képviselőtársam mondott, hogy emiatt nagyon sokan kiesnek az ellátásból, akik pedig 
ugyanúgy megérdemelnék ezt az ellátási formát. Így tehát a Magyar Szocialista Párt ezt a 
javaslatot messzemenően támogatja, és kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák ők is, 
hiszen ez nem érint nagy létszámot, de viszont olyan embereket érint, akiknek nagyon nagy 
szükségük van arra, hogy ezt a lehetőséget megkapják. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs hozzászólás, kérdezem az előterjesztőt kíván-e reagálni. 

Vágó Sebestyén viszonválasza 

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen. Köszönöm a támogató 
hozzászólást, bízom abban, hogy itt a hallgatás a beleegyezést jelenti, és azért nem szóltak 
hozzá a kormánypárti képviselők. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, akkor szavazás következik.  
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Határozathozatal 

Kérdezem, hogy aki a T/13436-os számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét 
támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem? (Szavazás.) 8 
nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság nem fogadta el a tárgysorozatba-
vételét a javaslatnak. Ezt a napirendi pontot lezárom.  

d) Egyes törvényeknek a dolgozó szülők védelme érdekében szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13548. szám) (Mesterházy Attila, Tóbiás József, 
Gúr Nándor, Pál Béla és Dr. Varga László (MSZP) képviselők önálló indítványa) 

Soron következik az egyes törvényeknek a dolgozó szülők védelme érdekében 
szükséges módosításról szóló T/13548-as számú törvényjavaslat tárgyalása. 

Előterjesztőként Varga László képviselő úrnak adom meg a szót. 

Dr. Varga László előterjesztése 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az előterjesztés 
egyértelmű, és nagyjából három területet érint, nyilvánvalóan itt a gyed-extra bevezetése 
körül kialakult egy helyzet. Nyilván az a törekvés, hogy a gyed-extra legyen, a kisgyermekes 
anyukák helyzetét javítsuk, illetve a demográfiai válságot amennyire lehet, enyhítsük, 
kezeljük, ezt szerintem minden épeszű politikus támogatja, és gyakorlatilag a legtöbb törekvés 
között összhang volt, azonban vannak olyan területek, ahol ellentmondások találhatók, vagy 
az eredeti jogalkotói szándéknak nem megfelelő szabályozás született. 

Az egyik ilyen terület, amelyet a javaslatunk érint, ez a bölcsődei igénybevétellel 
kapcsolatos szabályokkal kapcsolatos. Gyeden lévő szülők nem kérhetik gyermekük 
napközbeni elhelyezését, míg a törvény ugye, kimondva is támogatta azt a dolgozó szülők 
esetében; nyilván ez egy olyan elv, amelyet érdemes támogatni. Itt a hatályos törvény 41. § 
(2) bekezdés b) pontját érintő módosításunk szüntetné meg ezt az ellentmondást, tehát a gyed 
alatt dolgozó szülők gyermekének bölcsődei elhelyezését is lehetővé tenné. Egyébként a 
Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke felhívta erre a figyelmet, csak 
zárójelben jegyzem meg, nem szeretném persze ezt nagyon forszírozni, mert bízom a 
támogatásukban inkább, de ha talán egy szélesebb körű szakmai egyeztetés előzi meg az 
érintett törvényeket, törvényjavaslatot, ezeket a hibákat már akkor el lehetett volna hárítani; 
egyszóval ez az első fontos pont, amely a dolgozó szülőknek nagyon fontos. 

A másik javaslat a dupla gyes igénybevételével függ össze. Ugye, itt – a családok 
támogatásáról szóló törvény kapcsán – van egy olyan törvényhely, amely arról szól, hogy 
gyermekgondozási segélyre való jogosultság egyidejűleg legfeljebb két gyermekre tekintettel 
állhat fent, tehát ez alapján ugye, jogosult lehet a szülő két gyesre. Azonban egy másik 
szakasz szerint – az új szabályozás szerint – a gyermekgondozási támogatás havi összege, 
függetlenül a gyermekek számától, azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegével. Már a törvényjavaslat vitájában felhívtuk a figyelmet, hogy ez ellentmondást 
jelent, és érdemes volna ezt tisztázni nyilván úgy, hogy ez előnyösebb legyen a családok 
számára. Azt hiszem, hogy önök is hasonlókat mondanak, tehát akkor érdemes talán ezt a 
javaslatot is támogatni.  

A harmadik javaslat, amely az új munka törvénykönyvével áll kapcsolatban. Nagyon 
sok aggályunk volt az új munka törvénykönyvével; itt egy nagyon hosszú, éjszakába nyúló 
részletes vitája is volt ennek a jogszabálynak. Az egyik egyébként azzal kapcsolatos, hogy a 
gyermekek születése után a szülők – elsősorban természetesen az anyák – munkaerő-piaci 
visszailleszkedése, védelme hogyan, milyen módon történik. A jelenlegi szabályozás szerint, 
az új munka törvénykönyve szerint, a gyermek 3 éves koráig csak akkor áll védelemben a 
szülő, ha fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe; ha viszont úgy dönt, hogy visszatér a 
munkába, akkor ez a védelem megszűnik. Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy sok helyzetben 
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kevéssé ösztönzött a visszatérése, adott esetben a szülő, az édesanya számára, illetve nem 
egyértelmű a jelenlegi szabályozás célja. Hiszen az anya visszailleszkedése mellett azért az is 
egy fontos feladat ebben a tekintetben, hogy 3 éves kornál fiatalabb, 3 év kor alatti gyermeket 
nevelő család a lehető legkevésbé legyen egzisztenciálisan kiszolgáltatott, tehát mind a két cél 
fontos szerintünk; úgyhogy a módosításunk révén ez a fajta fenyegetettség elhárulna, 
felmondási védelem alatt állna a szülő, ha a munka mellett gyermekgondozási díjban vagy 
gyermekgondozási segélyben részesül.  

Ez egy jó szándékú javaslat, a szakmai előkészítés megtörtént a háttérben – mondom, 
a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének véleményét is tükrözi –, szerintünk 
segítene a kisgyermekes családokon és az ország demográfiai helyzetén is talán valamit 
javítana, kérem, hogy támogassák a javaslatunkat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány képviseletében köszöntöm Jáczku Tamás 

főosztályvezető urat és Moskó Mónika főosztályvezető-helyettes asszonyt, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről.  

Megadom Jáczku Tamás úrnak a szót.  

Dr. Jáczku Tamás (NGM) állásfoglalása 

DR. JÁCZKU TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 
úr. Azt szeretném mondani, hogy kormányálláspontot nem, hanem tárcaálláspontot tudunk 
képviselni a munka törvénykönyvével kapcsolatos felvetésekkel kapcsolatban.  

Először is mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy a felmondási védelem egy 
magyar sajátosság, tehát sehol az Európai Unióban egyetlen munkajogi szabályozás nem 
tartalmaz ilyen felmondási védelmet. A felmondási védelemnek a rendszere úgy néz ki, hogy 
egyrészt van az abszolút felmondási tilalom; ez azokra terjed ki, akik olyan védhető 
élethelyzetben vannak, a munkájuktól, a munkahelyeiktől távol vannak, olyan méltányolható 
élethelyzetben, hogy számukra ez teljesen indokolatlan lenne, ha felmondanának nekik. Akik 
viszont dolgoznak, azoknál ugye, a munkáltatónak nem lehet, nem indokolt azt mondani, 
hogy egyáltalán nem mondhat fel, hiszen a munkavégzés során alakulhat olyan helyzet is, 
amikor vagy a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása, képességeinek a megromlása olyan 
helyzetet adhat, hogy nem megfelelő a munkavégzése, és így a munkáltatónak fel kellene 
egyébként mondania. Ha ezt a korlátozást megszüntetjük, abban az esetben nagyon rontjuk a 
munkaerő-piaci helyzetét ezeknek a személyeknek, hiszen ebben az esetben ugye, 
elzárkóznának a további foglalkoztatás alól, és ezeket a személyeket vélhetőleg nem 
alkalmaznák. Gondoljunk bele, hogy milyen erőfeszítéseket teszünk épp a nők 
foglalkoztatásának az elősegítésére, ennek növelésére, és ezért teljesen ellentétes lenne ez a 
rendelkezés, tehát mi ezt az indítványt ebben a tekintetben nem támogatjuk. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni, 

megnyitom a vita lehetőségét. (Nincs jelzés.) Ha nincs hozzászólási szándék, akkor a vitát 
lezárom, és az előterjesztőnek megadom a szót. 

Dr. Varga László viszonválasza 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon röviden. 
Nyilván három területet érintett a javaslatunk, most csak az egyikre reagált a kormány 
képviselője. Sajnálom, hogy vita nem alakult ki itt az előterjesztés kapcsán, de azért azt 
érdemesnek tartom megfontolnia kormánypárti képviselőtársaimnak, ha jól értem, akkor a 
kormányzati szándék az anyák kizsákmányolhatóbbá tétele, hogy a rugalmas munkaerőpiac 
jegyében nehogy ők munkaerő-piaci hátrányban részesüljenek, és mondjuk azért, mert 
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egyébként ők több védelemben részesülnének, ezért őket ne alkalmazzák. Szóval ez 
számomra egy elképesztő ellentmondás, de hát ezt valószínűleg önöknek kell feloldani majd a 
saját kormányukkal még a következő egy-két hónapban, ami hátra van egyáltalán.  

Nyilvánvalóan arra kérem önöket ezzel együtt, hogy támogassák a javaslatunkat, a 
kormány képviselőjének érve nem elfogadható számunkra, önöknek meg tisztázni kell, hogy 
mi a valós politikájuk ezekben a kérdésekben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm, és akkor a szavazás következik.  

Határozathozatal 

Aki a T/13548-as számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét támogatja, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság a javaslatot nem támogatta, ezzel a 
napirendi pontot bezárom. Köszönöm szépen a részvételt. 

Egyebek 

Soron következik az egyebek. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 
hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor csak jelezném, hogy jelen pillanatban 
úgy néz ki, hogy ez volt a 4 év utolsó bizottsági ülése a részünkről.  

Én mindenkinek megköszönöm a munkát, megköszönöm a vitákat, amiket itt 
lefolytattunk; örültem volna, ha sokszor még több vita van, de azért így is sok értelmes és jó 
gondolat elhangzott, úgyhogy számomra megtiszteltetés volt, hogy 4 évig elnökként 
vezethettem a bizottságot önökkel. Köszönöm szépen a részvételt, és további jó munkát és sok 
sikert kívánok. (Taps.) 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 10 perc)  

  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 

 


