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Napirendi javaslat   
 

1.   Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: 

 a) A társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért és a munkanélküliség 

csökkentéséért címmel benyújtott határozati javaslat (H/893. szám) 

(Gúr Nándor, dr. Varga László, Teleki László, Kiss László, Heringes Anita, 

Korózs Lajos, Harangozó Gábor István, Bangóné Borbély Ildikó és Velez Árpád 

(MSZP) képviselők önálló indítványa) 

b) A nők munkaerő-piaci helyzetének javításáról szóló határozati javaslat 

(H/1084. szám – Dr. Szél Bernadett (LMP) képviselő önálló indítványa) 

 

2.   Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Volner János (Jobbik), a bizottság elnöke  
  Kara Ákos (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Varga László (MSZP), a bizottság alelnöke 
Bányai Gábor (Fidesz) 
Becsó Zsolt (Fidesz) 
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Móring József Attila (KDNP)  
Gúr Nándor (MSZP) 
Kiss László (MSZP) 
 

 
 
 
Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Dr. Tiba István (Fidesz) Móring József Attilának (Fidesz) 
 Dr. Varga László (MSZP) megérkezéséig Gúr Nándornak (MSZP) 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Farkasné dr. Molnár Valéria tanácsadó  
 

 
 
Meghívottak: 
 

Dr. Szél Bernadett (LMP) képviselő 
Kósa István, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 07 perc) 
 

Az ülés megnyitása 

VOLNER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok. Tisztelettel köszöntök minden képviselőtársat és megjelent vendéget, 
valamint a sajtó egy-két megjelent képviselőjét is. Megállapítom, hogy az ülésünk 
határozatképes. Helyettesítési megbízást Tiba István képviselő úr adott Móring József 
Attila képviselő úr részére, illetve Varga László képviselő úr Gúr Nándor úr részére. 

A napirend elfogadása 

A bizottság ülésére vonatkozó napirendi javaslatot már megküldtem a 
képviselőtársaknak. Kérdezem, hogy van-e esetleg módosítási javaslat ezzel 
kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Akkor megkérdezem képviselőtársaimat, hogy a jelzett napirendi pontokat 
elfogadják-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Egyhangú a szavazás. Köszönöm 
szépen. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, és egyhangúlag elfogadta mai 
napirendjét is. 

A tárgyalási időkeretre teszek most javaslatot. Javaslom, hogy fél órában 
határozzuk meg a bizottsági ülés időkeretét, azonos időtartam illeti meg a 
képviselőcsoportokat a felszólalásban. Meg szeretném kérdezni, hogy ezzel 
egyetértünk-e mindannyian. Felváltva, egymást követően először az ellenzéki majd a 
kormánypárti képviselők fognak szólni, a bizottság eddig kialakult ügyrendjéhez 
hasonlóan. Szavazást szeretnék mindezekről kérni így, együttesen, hogy támogatják-e 
a képviselőtársak ezt. (Szavazás.) Köszönöm. Gúr képviselő úr tartózkodott vagy 
nemmel szavazott. (Jelzésre.) Tartózkodott. Akkor egy tartózkodásunk volt Gúr 
képviselő úr részéről. 

A társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért és a 
munkanélküliség csökkentéséért címmel, képviselői önálló indítványként 
benyújtott határozati javaslat tárgysorozatba-vételének tárgyalása 
(H/893. szám) 

Akkor most rátérünk az 1. napirendi pontra, amely döntés képviselői indítvány 
tárgysorozatra-vételéről. Az a) pont a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért és a 
munkanélküliség csökkentéséért című határozati javaslat, H/893. számon. Gúr 
képviselő úr és képviselőtársai terjesztették elő ezt az önálló indítványt. 
Megkérdezem, hogy az előterjesztő képviseletében Gúr képviselő úr szeretne-e szólni. 
(Jelzésre.) Szeretne. Megadom képviselő úrnak a szót. Köszönöm szépen. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 
GÚR NÁNDOR (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. A 

tartózkodásom arról szólt, hogy egy fél órában letudni ezt a két napirendi pontot 
lehet, csak szerintem egy szakbizottság részéről nem túl felelős. A dolog lényege, amit 
a konkrét előterjesztéssel, az országgyűlési határozati javaslattal kapcsolatosan 
szeretnék mondani. Nagyon sokmindent vehetnék górcső alá, mindegy, hogy az 
elmúlt négy év foglalkoztatáspolitikájának színpadán zajló folyamatokat vagy az 
ehhez kapcsolódó dolgokat, de ha ebbe belekezdenék, a fél óra önmagában nem lenne 
elégséges arra, hogy ezt elmondjam. Ezért ettől sokkal szűkszavúbb leszek, azt 
ígérhetem. Viszont a leglényegesebb dolgokat, az általam leglényegesebbnek vélt 
dolgokat mindenképpen szeretném szóba hozni és kiemelni. 
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Az egyik az, ami folyamatában hallunk-látunk a kormányzat tevékenysége 
kapcsán, a munka világát érintően a foglalkoztatáspolitika kapcsán, hogy 
dicshimnuszok sokasága hangzik el a parlament falai között és azon kívül is. Nem is 
lenne ezzel baj, ha a valós helyzet is igazából ezt tükrözné vissza. Mert hát lehet olyan 
előterjesztéseket, gondolatokat, statisztikai kimutatásokat összerakni, amelyek olybá, 
mintha ezt támasztanák alá. De a valóság azért ettől egy kicsit másabb. Megint csak 
szűkítem mondandómat, nem részletezem. Természetesen, ha szükségszerű, akkor 
ezt is megteszem. Csak néhány gondolatot tennék hozzá. 

Ugye, a foglalkoztatás tekintetében legalább három dologról érdemes beszélni, 
a foglalkoztatottakról, a munkanélküliekről, állásnélküliekről és a bérek 
kérdésköréről. Ha a foglalkoztatást nézzük, akkor Orbán Viktortól kezdve a Fidesz-
KDNP politikusain keresztül szinte kivétel nélkül mindenkinek a szájából azt hallani, 
hogy mily csodás a helyzet, ami az elmúlt négy-öt esztendőben kialakult. Hogy ma 
már Magyarországon a 4 millió 1 százezer foglalkoztatott van, a KSH kimutatásai 
támasztják alá mindezeket. Szeretném jelezni, hogy nem Magyarországon, másrészt 
pedig olyan szituációval felütve, amely gyakorlatilag a munkanélküliek táborából 
„kimentett” meg „kilökött” emberek sokaságával hoz létre olyan helyzetet a 
közfoglalkoztatás mímelt színpadán, ami nagyon sok esetben sajnos nem 
értékteremtéssel párosul, de adott esetekben még munkatevékenységgel sem – 
tételesen tudok ilyeneket mondani –, a statisztikában mégis pozitívan tükröződik 
vissza. 

Ha bele akarnánk menni a részletkérdésekbe, akkor azzal is elkezdhetnénk 
foglalkozni, hogy a négy órában, részmunkaidőben történő foglalkoztatások volumene 
milyen mértékben nőtt meg az elmúlt esztendőkben – mintegy félszázezer, 60 ezer 
fős nagyságrendben –, és ezek az emberek a statisztikában ugyanúgy egyként vannak 
nyilvántartásba véve, mint például a nyolcórás foglalkoztatottak. Ezzel csak azt 
akarom érzékeltetni, hogy ez is torzítja a rendszert. 

Arról már nem is beszélek, hogy a gazdasági elüldözöttek köre hogy néz ki – 
annak idején Matolcsy maga 500 ezer emberről beszélt –, és hogy ezeknek az 
embereknek milyen hányadát számítja be a KSH a foglalkoztatottak körébe. Aki egy 
évnél nem régebben dolgozik külföldön, azt a magyar statisztika úgy jeleníti meg, 
mintha Magyarországon végezne munkatevékenységet, tehát a foglalkoztatottak 
körében tartja számon. Az alapvető baj az, hogy ezek a torzítások nem egy-, nem tíz- 
és nem százezer fős nagyságrendet, hanem több százezer fős nagyságrendet 
hordoznak magukban, ebből kifolyólag a foglalkoztatási helyzetkép sajnos nem jobb, 
mint amilyen öt évvel ezelőtt volt. Az lenne a jó, ha jobb lenne. 

A másik oldalról nézve az az alapvető baj, hogy a Fidesz az alapígéretét nem 
teljesíti. Négy-négy és fél évvel ezelőtt nem sok mindent ígértek, de azt mondták, 
hogy 1 millió új munkahelyet fognak teremteni, olyat, amely nem a közfoglalkoztatás 
színpadán, hanem a gazdaságban születik meg és adóforintokat termel. Orbán Viktor 
szívesen beszél arról, hogy 4,1 millió ember adózik. Szeretném megjegyezni, hogy még 
ez a szám sem igaz, mert az adóhivatal, a NAV kimutatásai szerint is csak 3 millió 960 
ezer jelenleg az adófizetők száma. De a lényeg a lényeg, hogy rengeteg torz és fals 
információ van a rendszerben. 

A dolog másik része a munkanélkülieket érinti, azokat, akik számának a 
csökkenéséről beszél folyamatosan a kormány. Itt arról van szó, hogy egyrészt abba a 
közfoglalkoztatási rendszerbe visznek be embereket százezrével, amely nem túl 
hatékonyan működik ma Magyarországon, és azok között az emberek között, akiket a 
közfoglalkoztatás rendszerébe bevisznek, sajnos nagyon sokan vannak olyanok, akik 
annak előtte köztisztviselőként vagy közalkalmazottként végezték a 
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munkatevékenységüket, most pedig a közfoglalkoztatás keretei között váltak 
„foglalkoztatottá”. Ez így nincs rendjén! 

Lehetne tovább menni és azt bolygatni, hogy milyen feltételek mellett, de a 
mondandómnak inkább a harmadik részét akarom most a bevezető gondolatok 
kapcsán elmondani, és utána rátérek a tartalomra, azt azonban csak címszavakban 
fogom ismertetni. A harmadik rész a bér kategóriája. Látható módon az emberek 
messze döntő többsége nem jól, hanem rosszul jött ki ezekből a folyamatokból. Lehet 
azt mondani, hogy a reálpozíciók nőnek, de meg kell nézni, hogy az elmúlt öt 
esztendőben az alacsonyabb jövedelmi pozícióban élő emberek élethelyzete, 
bérhelyzete hogyan és miképpen alakult. Mindannyian tudjuk, hogy a minimálbér 
összege ma alig haladja meg a nettó 66 ezer forintot, ami 2010-ben 60 200 forint volt. 
Ez olybá tűnik, mintha egy 10 százalékos növekedés lenne, de azt is tudjuk, hogy az 
elmúlt négy évben 18 százalékos mértékű infláció volt, magyarul 5-6 ezer forinttal 
kevesebb reálértékkel bír az a minimálbér, amit az emberek keresnek, és sokan 
vannak ma Magyarországon, akik minimálbéren dolgoznak. 

Nem beszélve a közfoglalkoztatottakról, akik esetében ez a helyzet a 47 ezres 
kondícióval indult el, tudják, amiből meg lehet élni, legalábbis a kormánypárti 
politikusok némelyike szerint, hogy pontosabbak legyünk. Ma ez 51 ezer forintnál 
tart, és ha azt nézzük, hogy a reálpozícióban hogy néz ki a 2010-es közfoglalkoztatotti 
bér, ami 60 200 forint volt, akkor azt lehet mondani, hogy mintegy egyharmaddal 
kevesebb. Magyarul ez a kétharmados kormány a közfoglalkoztatottak bére 
vásárlóerő-értékének mintegy az egyharmadát elvette. Még rengeteg hasonló dolgot 
lehetne mondani, de ezeket a kérdéseket tényleg nem akarom túlragozni. 

Nyilván ez alapozza meg mindazt, hogy a szegénység sajnálatos módon 
növekszik Magyarországon. Míg az európai országok többségében csökkenő 
tendenciát mutat, addig nálunk növekvő mértéket öltött. Ezzel együtt nyilvánvalóan a 
kiszolgáltatottság is nő; s most nem megyek bele abba, hogy kilenc hónapról három 
hónapra csökkentették az ellátás időtartamát, miközben ugyanúgy beszedik a 
munkanélküli járulékokat, és a munkaadóktól is beszedik azokat az összegeket, 
amelyeket korábban. Nagyjából 190 milliárd forintot szednek be, és ennek a beszedett 
összegnek az egyharmadát sem osztják ki azoknak az embereknek, akik gyakorlatilag 
ellehetetlenült állapotba kerülnek. S mindeközben az idősebb korosztály tekintetében 
megszüntették a korengedményes nyugdíjazás lehetőségét, ami abszolút érthetetlen, 
hiszen a korengedményes nyugdíjazás tekintetében a munkaadó állt helyt, ráadásul 
egy összegben előre megfizette a járulékterheket. Így rengeteg olyan ember, aki nehéz 
körülmények közé került, vagy akinek megromlott az egészségi állapota, a 
jogviszonyok megszűnését követően képtelen elhelyezkedni. 

Gyakorlatilag ezek azok a legfontosabb dolgok, amelyek kapcsán szóba hoztuk 
az előterjesztésben a közfoglalkoztatást, a munkanélkülieket, a bérterhek 
növekedését, de szóba hoztunk két fontos törvényt is, például a sztrájktörvény 
módosításának a szükségességét, egyszerűen azért, hogy meglegyen a 
munkavállalóknak az az utolsó mentsvára, ami bármilyen színezetű kormány 
esetében szükségszerűen meg kell, hogy legyen, vagy a munka törvénykönyvének 
felülvizsgálatát, aminek valós társadalmi konszenzussal kellene elfogadásra kerülnie. 

Ezek voltak azok a kérdések, amelyek motiválták azt, hogy ezt az országgyűlési 
határozati javaslatot gyakorlatilag elkészítsük, és a parlament falai közé vigyük. 

Elnök Úr! Csak az ön kérése fog engem vissza a tekintetben, hogy ne 
részletezzem jobban a határozattervezet tartalmát, vagy az ahhoz kapcsolódó 
körülményeket, ezért megpróbáltam lehetőség szerint a legrövidebben összefoglalni 
az általam fontosnak vélt dolgokat. Köszönöm szépen. 
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Hozzászólások 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Meg szeretném kérdezni képviselőtársaimat, hogy 

van-e valakinek hozzáfűznivalója, észrevétele. Szél Bernadett képviselő asszonynak 
adom meg a szót. 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm 

MSZP-s képviselőtársamnak is, hogy a Magyarországon tömegeket érintő 
problémáról itt számolhatunk be a bizottság előtt. Tekintve, hogy tárgysorozatba-
vételről van szó, nyilván nem fogunk a politikai beszélgetés mélyére hatolni, hiszen 
erre ott van a plenáris, ahol ezeket a vitákat le kell folytatni. Én sokkal inkább arról 
szeretnék beszélni, és arra kérem önöket, képviselőtársaimat, vegyék figyelembe azt, 
hogy csupa olyan kérdésről beszélt most képviselőtársunk, ami Magyarországon 
tömegeket érint. Biztos vannak köztünk véleménykülönbségek azzal kapcsolatban, 
ami itt elhangzott, de a tények magukért beszélnek, Magyarországon a statisztikák 
alapján azt látjuk, hogy úgy nőtt a foglalkoztatás, hogy közben vele nőtt a szegénység. 
Innentől kezdve biztos, hogy valamilyen hiba van a rendszerben, amellyel az 
Országgyűlésnek foglalkoznia kell. 

Azon kívül pedig messzemenően egyet tudok érteni itt több olyan kitétellel, 
amit az MSZP felsorolt, és ami valóban azt a célt szolgálná, hogy azok az emberek, 
akik nagyon sokat nélkülöznek, és nagyon kevés jut nekik a mindennapi 
megélhetéshez, jobb körülmények között élhessenek Magyarországon, mindenképpen 
ebbe az irányba kell haladni, hogy a szegénység csökkenjen, a foglalkoztatás 
emelkedni tudjon. Azt gondolom, helye van egy ilyen vitának a plenáris ülésen. 
Mindenkitől azt kérem, hogy mérlegeljék az itt elhangzottakat és a statisztikák 
egymással szemben álló mivoltát, és adjanak zöld utat ennek a javaslatnak. Mi 
magunk ezt támogatni fogjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Másik képviselőtársamnak, Kara Ákos képviselő 

úrnak adom meg a szót. 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Kedves Vendégeink! Röviden szeretnék véleményt mondani, és ebben nyilván mindig 
van arra esély, hogy az ember sok fontos részletkérdésről nem tud beszélni. A 
parlament korábbi, illetve mostani működése kapcsán tulajdonképpen a mi 
bizottságunk a kijelölt bizottság, és a mi bizottságunk, a mi tudásunk, a mi 
szakterületünk az, ami ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. És ha belegondolnak 
képviselőtársaim a régi foglalkoztatási bizottsági tagok, illetve azok, akik újként 
foglalkoznak ezekkel a témákkal szakpolitikai keretek között, biztosan tudják, hogy 
tulajdonképpen csak olyan témafelvetés van ebben a javaslatban, ami folyamatosan 
napirenden van, amit folyamatosan, különböző szempontok szerint közelítünk meg 
ellenzékiek és kormánypártiak. 

Ha szabad ezt mondani, a kormánypártok részéről nagyon fontos, hogy 
bizonyos dolgokra reagáljunk, hiszen valóban fontos kérdésről van szó, rengeteg 
embert érintő kérdésről. Az a helyzet, képviselőtársaim, hogy nincs semmifajta 
dicshimnusz. Eredmények vannak, a közös munkának vannak eredményei. A közös 
munka eredményét el szoktuk mondani, és mindig el szoktuk azt is mondani, hogy 
sok teendő, sok feladat van még. Az gondolom, az elmúlt esztendőkben nagyon 
világos pályára állítottuk a foglalkoztatással kapcsolatos jogalkotási, finanszírozási és 
egyéb kérdéseket, és ezeket a vitákat nagyon sokszor lefolytattuk. Sőt, emlékezhetnek 
mindannyian, hogy ezek a viták szerepeltek a választási időszak vitáiban, és az 
emberek véleményt mondtak arról, hogy melyik úton kell folytatni e tekintetben is a 
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munkát. Szeretném elmondani, most nem sorolok részleteket, ha Gúr képviselő úr 
megengedi, hiszen sok bizottsági vitánk volt, és sok olyan alkalom volt, tévében, 
rádióban, médianyilvánosság előtt, hogy számos intézkedés történt az elmúlt 
időszakban a munkavállalók érdekében, és ezek ráadásul még jól célzott intézkedések 
voltak, eredményt is hoztak, például a munkahelyvédelmi akciótervre gondolok. Ha 
szabad, a részletekbe az időkeret miatt nem mennék bele. Még egyszer mondom, sok 
mód és lehetőség volt erre. Ez a szakmai része meg az emberek felől való közelítése 
szerintem. 

Ha szabad még egyet mondani. Miután politikai típusú irányt vett maga a 
javaslat is, a vita is, az világosan látszik, hogy önkormányzati választásokról, egy 
választási időszakról szó. Az önkormányzati választás előtti témafelvetés, amit itt 
látunk. Nyilván, az önkormányzati választás előtt azok a pártok, amelyek jelen 
pillanatban nincsenek jó pozícióban, gondolom én, valamilyen módon így próbálnak 
szavazókat megszólítani. Helyes és értelmes, ha ezeket a kérdéseket, vitákat nem 
választási céllal használják fel ellenzéki pártok. Helyes és értelmes, ha ezeket a 
kérdéseket valóban az emberek, a meglévő problémák felől tudnánk megvitatni. 
Röviden ezt gondoltam volna elmondani. 

Illetve még egyet szeretnék mondani. Ellenzéki képviselőtársaim a munka 
törvénykönyvével kapcsolatban az elmúlt négy esztendőben, illetve kicsit hosszabb 
ideje, és nem is feltétlenül a törvénnyel, hanem a munkavállalók, munkaadók 
helyzetével kapcsolatban nagyon sokszor éltek felvetéssel. Azt is el kell mondanom, 
hogy hamis vádakkal is illették a kormányt, a kormánypárti képviselőket. Most nem a 
mai ülésről beszélek, korábbi időszakra utalok. De szeretném mondani, hogy érdemes 
lenne az önkormányzati választások után, különböző témákhoz kötődően ezt a 
kérdést kitárgyalni, nem a munka törvénykönyvét elővenni, hanem ezeket a 
kérdéseket. Hiszen egyre inkább világos számomra, hogy az ellenzéki pártoknak, az 
MSZP-nek, LMP-nek a munkavállalókkal és a munkaadókkal van valójában vitája. 
Egyre inkább úgy látom, hogy nem velünk van, a munka törvénykönyvével, a 
munkajog világával van vitája, hanem a munkavállalókkal és a munkaadókkal. 
Úgyhogy ilyen szempontból szerettem volna ezt a kérdést még megközelíteni. 
Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Másnak esetleg? Varga László képviselő úr! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Egészen röviden, csak nem 

állhatom meg, hogy ne szóljak. Egy rövid kitétel, mielőtt rátérnék a pontokra. Ha jól 
értem, Kara Ákos alelnök úr azzal vádolta meg Gúr Nándort, hogy politizál 
politikusként. Egészen rendben van, amit ő elmondott, és azt gondolom, hogy hite, 
elvei szerinte feladata is, hogy kiálljon azokért a társadalmi csoportokért, akiket ő 
fontosnak tart ebben a történetben. 

A választásokkal kapcsolatos kitételre egy nagyon rövid gondolat. Azt 
gondolom, tavasszal nem azért született ez a választási eredmény, mert az emberek 
egyetértenének azzal a típusú elnyomással, illetve megszorításokkal, amik ezeket a 
társadalmi csoportokat érték az elmúlt négy évben. Van néhány dolog kapcsán 
várakozásuk, illetve hittek önöknek néhány dologban, amik kapcsán azt tudom 
mondani, hogy szerintem csalatkozni fog a magyar társadalom. De ez a következő 
egy-két év feladata. Az egyébként, hogy az önkormányzati választáson mi történik, az 
meg egy másik történet. Akár az országos pártprefenciáktól is eltérő lehet. Ahol önök 
leszerepeltek, ott nyilván el fognak tűnni a városvezetésből. Így, gondolom, Miskolcon 
is és sok olyan vidéki településen, ahol már nagyon is érzik az emberek a bőrükön, 
hogy mit jelent ma a kormány politikája. Ennyit így, zárójelben. 
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Egy másik vonulat ebben. Szeretnék érvelni a határozati javaslat forma mellett. 
Remélem, hogy ez a négy év egy kicsit megengedőbb lesz a kormánypárti képviselők 
részéről. Ez, ugye, azt jelenti ebben a formában, hogy a plenáris ülés elé kerülhetnek 
ezek a témák. A konkrét, ebből következő jogalkotási folyamatban nem nagyon 
foglalnak állást az egyes pontok. Tehát a folyamat befolyásolása, keretek közé terelése 
mindenképpen lehetősége az országgyűlési többségnek, illetve a kormánynak. Az 
ellenzéknek meg az politikai lehetősége és felelőssége, hogy felhívja ezekre a 
problémákra a figyelmet. Tehát nem kívánjuk önöket keretek közé szorítani, hanem 
szeretnénk, ha ezekben a pontokban elindulna egy munka végre az Országgyűlésben. 

A közfoglalkoztatottak kérdését elmondta Gúr Nándor. Hadd utaljak arra, az, 
hogy ebben a történetben, az nem mondható. Az, hogy áprilisról májusra 113 ezerrel 
csökken a közfoglalkoztatottak száma hirtelen, mert lezajlott a választás, és utána 
talán ez annyira nem lényeges kérdés. A 113 ezer ember mögött nyilván ennyi család 
van nagyjában és egészében, ennyi család sorsa lehet abban az egy hónapban 
kiszámíthatatlan. Tehát az ő sorsuk javítása fontos kérdés. 

A 2. pontban európai minimumon van az álláskeresés idejére jutó támogatás. 
Ezt csak részben próbálja orvosolni ezzel a megduplázással, ezzel a 180 nappal a 
javaslat. Szerintem ez egy optimum lehetne, és egyáltalán nem egy szélsőséges 
álláspont ebben a tekintetben. Ennél lényegesen hosszabb idejű támogatások vannak 
Európában. 

A cégeket, illetve a béreket érintő adók, járulékok csökkentése nem hiszem, 
hogy földtől elrugaszkodott lenne. Nyilván tudjuk, hogy erre a mindenkori 
kormányoknak valamelyest kell is törekedniük azért, hogy jobb pozícióba kerüljenek 
a munkavállalók, illetve a vállalkozások. 

Hogy a sztrájktörvény rendben van-e így? Erre azt tudom mondani, hogy 
éjszaka fél 3-kor módosítottuk, pontosabban módosították önök egy elég viharosra 
sikerült ülésen. Akkor azt mondták, hogy majd meglátjuk, hogy működik. Hát már 
látszik, hogy működik. A kiegyensúlyozás jegyében önök tulajdonképpen 
megszüntették a sztrájkjogot Magyarországon, nem működik ez a történet, az önök 
konstrukciója, de nyilván kényelmes ez kormányzati pozícióból. Persze amikor 
ellenzékben voltak, akkor sokszor értettek egyet olyan sztrájkokkal, amiket ma már 
minimum véleményesnek tartanának, de hát jogi lehetőség sincs ezekre. Az, hogy a 
sztrájkjogot visszaadjuk a munkavállalóknak, egy minimum ebben a tekintetben. 

Hogy a munka törvénykönyve a munkavállalók és a munkáltatók számára is 
megfelelő lenne, azt nem mondhatják el. Úgy lett rugalmas a magyar munkaerőpiac, 
hogy sokkal kizsákmányolhatóbbá váltak a munkavállalók, pótlékokat szüntettek meg 
számukra, leépítették az érdekképviseletüket. Ez elfogadhatatlan. Azt gondolom, hogy 
ez két különféle szemléletet tükröz, és egy idő után le kell ezzel számolniuk, hiszen 
eltelt egy kormányzati ciklus, most benne vagyunk egy másikban, nem lehet mindig a 
visszamutogatásból megélni. A munka törvénykönyve Európa számtalan országában, 
sőt az országokban szinte kivétel nélkül azt az egyensúlytalan helyzetet igyekszik 
kiegyenlíteni, ami munkaadó és munkavállaló között van. Ez a feladata. Szeretnénk, 
ha újra ez lenne a feladata a munka törvénykönyvének. Tulajdonképpen erről szól ez 
a javaslat. De itt van, hogy valós társadalmi konszenzus. Nem azt mondjuk, hogy ez 
vállalkozásellenes, csak azt mondjuk, hogy egy munkavállalónak ma Magyarországon 
sokszor kiszolgáltatott a helyzete. 

Végül arról, hogy korengedményes, korkedvezményes tekintetben mik 
történtek, milyen intézkedések születtek az előző ciklusban. Nagyon szűk olyan 
mezőre hivatkozva, ami a társadalomban véleményes volt a korai nyugdíjba vonulás 
tekintetében, kiöntötték a fürdővízzel a gyereket is. De az az igazság, hogy bizonyos 
szakmákban szükség van egy megnyugtató modellre ebben a tekintetben, a másik 
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oldal meg nyilván az, hogy egy szűk lehetőséget biztosítani kellene ahhoz, hogy a 
nyugdíjba vonulást megelőző egy-két évben a munkáltatóknak legyen módjuk 
valamilyen konstrukcióban – adott esetben akár befizetve az elmaradt járulékokat – 
lehetőséget biztosítani akár a korábbi nyugdíjba vonulásra is. Ez a 6. pont. Ezeknek 
nem feltétlenül a korábbi konstrukcióit, hanem egy valamilyen európai trendekbe illő 
konstrukcióját tartjuk szükségesnek elfogadni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim közül van-e másnak kérdése, 

észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor szeretném ismertetni a Jobbik 
álláspontját, természetesen nem bizottsági elnökként, hanem bizottsági tagként. 

Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, amit az Állami 
Számvevőszék által készített szakvélemény a költségvetési zárszámadáshoz tartalmaz. 
A 2013-as költségvetésről van szó. Ebben az szerepel figyelmeztetésként, hogy a 
foglalkoztatás messze nem nő olyan mértékben, mint ahogy a GDP bővül, és ez bizony 
komoly nemzetgazdasági veszélyeket rejt magában, hiszen alapvetően külföldi 
cégekre alapozzuk a GDP bővülését, alapvetően a német járműipar az, amely a 
magyarországi GDP-bővülést húzza, ezek a cégek pedig az összes foglalkoztatotthoz 
képest a GDP-részarányokhoz mérten rendkívül kevés embert foglalkoztatnak, tehát a 
közjóhoz is kevésbé fog hozzájárulni az ilyenfajta gazdasági növekedés. Ez nem 
vélelem, hanem sajnos egy közgazdasági tapasztalat, amivel szemben nagyon nehéz 
lenne szakmai alapon állást foglalni. 

Nagyon fontosnak tartom azt is elmondani, hogy amikor a hazai 
foglalkoztatással és a munkavállalók helyzetével kapcsolatos véleményeket 
megfogalmazzuk – itt emlékeztetnék arra, amikor Orbán Viktor miniszterelnök úr 
tegnap azzal érvelt az Országgyűlés plenáris ülésén, hogy a magyar ipar GDP-arányos 
része mennyire magas lett Európában –, akkor bizony azt is érdemes górcső alá 
venni, hogy ez nem jelenti-e az ország sebezhetőségét. Mert magyar ipari kapacitás 
gyakorlatilag nincs, az itt megtelepedett külföldi ipari kapacitásra alapozzuk most 
egyre több embernek az életét, foglalkoztatását. Ez nyilvánvalóan az ország 
kiszolgáltatottságát okozza a külföldi tőkével szemben. 

Érdemes azt is megnézni – ami szintén a munkavállalók helyzetével szorosan 
összefüggő kérdés –, hogy a munkaerő társadalmi reprodukciójára mennyit fordít a 
magyar állam. Ezt szintén érdemes a költségvetési zárszámadásból elővett adatokkal 
illusztrálni. Négyéves időtávban jelentősen csökkentek az egyébként is 
alulfinanszírozott oktatásra és egészségügyre fordított kiadások. Javaslom 
képviselőtársaimnak, hogy nézzék meg az adatokat: a munkaerő reprodukciójára 
egyre kevesebbet fordítunk, miközben egyébként a munkavállalók lehetőségei 
számottevően beszűkültek. 

Ezzel párhuzamosan zajlik egy másik folyamat, ami szintén nem a munkaerő 
újratermelését segíti, illetve nem a munkavállalók helyzetét javítja, ez pedig az, hogy 
folyamatosan nő a költségvetés központosításának az aránya. Ha megnézzük a 2000 
és 2004 közötti időszakot, találunk ott egy meglehetősen brutális növekedést, de az 
elmúlt négy évben is további 2 százalékos mértékben nőtt a költségvetés által 
központosított GDP-arányos jövedelem, tehát folyamatosan jelentős mértékben 
nőnek a munkavállalók terhei. 

Az is egy tanulságos adat, hogy miközben rendszeresen különböző nagyon 
optimista felhangú állásfoglalások születnek a kormányoldal részéről különböző 
témákban, azért érdemes megnézni egyes korosztályok munkanélküliségi problémáit, 
illetve foglalkoztatási rátáját. Az 55 és 64 év közötti korosztálynál mindössze 38 
százalék a foglalkoztatottak aránya, tehát jelenleg tíz emberből nem egészen négy 
dolgozik. Ez több, mint drámai mérték. Magyarország jelenlegi gazdaságpolitikája 
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sajnos nem tud megfelelő kereteket kínálni a munkavállalóknak. Többek között ennek 
is köszönhető az, hogy rendkívül sok, Matolcsy György szavai szerint legalább 
félmillió embert veszített el az ország. Ők azok, akik most máshol teremtenek értéket 
és máshol fizetnek adót. Szerintem ezekkel a gondolatokkal együtt érdemes erről a 
javaslatról állást foglalni. 

S ha megengedik, elnézést kérve Gúr Nándor és Szél Bernadett 
képviselőtársaimtól, nekem egy miniszteri találkozóm kezdődik 9 órakor, tehát 
halaszthatatlan közfeladatnak tekinthető, ezért át kell, hogy adjam az elnöklést Kara 
Ákos képviselő úrnak. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
(Az ülés vezetését Kara Ákos (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
KARA ÁKOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Úgy 

látom, képviselőtársaim közül más nem szeretne kérdést feltenni, véleményt vagy 
észrevételt megfogalmazni, ezért megkérdezem, hogy mi a kormány álláspontja a 
képviselői önálló indítványról.  

  A kormány álláspontjának ismertetése 
KÓSA ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Mielőtt az álláspontunk 

ismertetésébe belekezdenék, megjegyzem, hogy a képviselő urak részéről 
elhangzottakban némi ellentmondást véltem felfedezni. Egyrészről az hangzott el, 
hogy a KSH-s foglalkoztatási adatokat döntően és zömében a közfoglalkoztatás 
turbózza fel, míg másrészről elhangzott, hogy április-májusban drasztikusan csökkent 
a közfoglalkoztatásban résztvevők száma, s mindeközben az elmúlt kilenc hónapban 4 
millió fölött volt a munkavégzők száma. Ez is azt bizonyítja, hogy nem a 
közfoglalkoztatás emeli önmagában a foglalkoztatást, hanem döntően a 
versenyszférában zajló folyamatok biztosítják azt, hogy nő a foglalkoztatottak száma. 

Rátérve az előterjesztés tartalmára, az önálló indítvány azt célozza meg, hogy 
értékteremtő közfoglalkoztatás történjen Magyarországon 8 órában, és lehetőleg 360 
nap időtartamban. A közfoglalkoztatás átalakítása 2011-ben kezdődött meg, célja az 
értékteremtő programok indítása, ami egyre szélesebb körben és egyre szélesebb 
földrajzi területen valósul meg az eddigi és az elkövetkezendő időszakban. A 8 órára 
való áttérés is elkezdődött, hiszen 2011-ben még zömében a 4 órás foglalkoztatás volt 
jellemző, ma már 80 százalékban 8 órában foglalkoztatják ezen a területen az 
embereket. 

A képzés biztosításával kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy a TÁMOP 
2.1.6 keretében a közfoglalkoztatási rendszerben több mint 130 ezer embert vontunk 
be az utóbbi két és fél évben. Ennek zöme szakmát vagy szakképesítést megszerző 
képzés volt. Az ugyanolyan jogok biztosítása, mint az MT-ben a közfoglalkoztatottak 
részére, véleményünk szerint, a foglalkoztatás speciális jellege miatt igazából nem 
valósítható meg. Hiszen ez egy különleges szegmense a foglalkoztatásnak. Majdnem 
olyasmit lehet ilyenkor mondani, hogy ahogy a Kjt. is különleges foglalkoztatási 
szabályozást állapít meg, ugyanúgy a közfoglalkoztatás is. Ahol kell, és úgy gondoljuk, 
hogy kell, kisebb munkabért biztosít. Hiszen nem cél, hogy az emberek a 
közfoglalkoztatásban bennragadva, ott eltöltve munkás éveiket, ne a versenyszféra 
felé tekintsenek. 

Az álláskeresési ellátás emelésével kapcsolatban megközelítésbeli különbségek 
vannak. A jelenlegi kormány azt tűzte ki célul, hogy az, aki Magyarországon dolgozni 
akar és tud, munkát végezzen. Ne segélyből éljen, ne korengedményes nyugdíjba 
vonuljon, ne munkanélküli segélyen legyen, hanem, ha képes és akar, tudjon 
dolgozni, elsődlegesen a versenyszférában. Ha ez nem lehetséges, akkor a 
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közfoglalkoztatásban. Tehát úgy gondoljuk, hogy az aktivitás fenntartása érdekében 
jelenleg nem célszerű az álláskeresési járadék mértékének emelése. 

Az adók és járulékok csökkentésével, különösen a bérekre rakodó terhek 
csökkentésével kapcsolatban, igazából nem értjük a számon kérő felvetést, hiszen a 
kormány gyakorlatilag az elmúlt négy évben és az elkövetkező időszakban is ezen 
dolgozik. Lehet sorolni a tételeket, 10 százalékra csökkent a társasági adó bizonyos 
értékhatárig, bevezetésre került a KIVA és a KATA a kisvállalkozók részére, 16 
százalék és egységes az szja mértéke. Bevezetésre került a munkahelyvédelmi 
akcióterv, ami a leghátrányosabb helyzetű munkaerő-piaci résztvevőket, a fiatalokat, 
az 55 év felettieket, a gyesről visszatérőket, s a többieket célozták. Úgy gondoljuk, 
hogy ezzel kapcsolatban nekünk nincs különösebb teendőnk. Azon az úton kell tovább 
mennünk, ahol elindultunk. 

A sztrájktörvénnyel kapcsolatban csak annyit, hogy azt az addig szabályozatlan 
részt sikerült olyan rendszerbe foglalni, ami a sztrájkjoggal való, nem azt mondom, 
hogy visszaélést, hanem a még elégséges szolgáltatás körülményeinek biztosítását 
jelenti. Úgy gondoljuk, hogy ez nem igényel módosítást. Az új munka törvénykönyv 
egyébként az egyik legrugalmasabb szabályozás valóban Európában, és ez is 
hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez véleményünk szerint. Úgy gondoljuk, hogy a 
változások a szakszervezetek munkájára nem voltak hátrányosabbak, mint az Európai 
Unión belül más országokban, hiszen mindenütt vannak érvényben korlátozások, 
amelyek a munkahelyi reprezentativitásra, munkaidő-kedvezményre vonatkoznak. 

A korkedvezményes nyugdíjazásról már elmondtam, hogy a kormány célja, 
hogy inkább a foglalkoztatottak vagy a munkavállalók aktivitása nőjön. Itt inkább 
abban gondolkodunk, hogy biztosítsuk a munkaerőpiacról való méltósággal történő 
távozás lehetőségét. 

Az a véleményünk, hogy a fentiek alapján a javaslatot nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak tényleg igazán minden 

részletre kiterjedő, illetve minden felvetésre kiterjedő észrevételét, véleményét. 
Szeretném először megkérdezni az előterjesztő képviseletében Gúr Nándort, hogy 
kíván-e az elhangzottakra röviden reagálni. 

 

Az előterjeszt ő válasza 
GÚR NÁNDOR (MSZP), előterjesztő: Igen, elnök úr, röviden. De csak alelnök 

úr kérésére. Én nagyon nem is szóltam volna, ha a kormány nem szólalt volna meg 
ebben a történetben. Akkor azt mondtam volna, hogy annyit kérek 
képviselőtársaimtól, hogy a tárgysorozatba-vételt támogassák. De így egy kicsit azért 
más a helyzet, néhány gondolatot kénytelen vagyok mondani. De nem megyek a 
mélyére, alelnök úr. 

Meg kell nézni a közfoglalkoztatásnál az elhelyezkedési rátaértékek alakulását, 
meg kell nézni a bérek alakulását. Nem megyek bele. És akkor ilyen mondatok nem 
hangoznak el, mint amilyeneket jegyzőkönyvezni kellett. Meg kell nézni, hogy 
Európában, mondjuk, a biztonság megteremtése tekintetében a munkanélkülivé vált 
emberek esetében milyen segítő kezek nyújtására kerül sor. Ez a magyar ellátási 
rendszer gyakorlatilag a legrosszabb kondíciókat kínálja. Meg kell nézni, hogy az 
említett tételek mellett volt-e adójóváírás-elvonás vagy nem volt, ez mit jelentett 
ahhoz képest, amiről beszél a kormány képviselője. 

Tehát ezeket egymás mellé kell állítani. Hogy azon az úton kell tovább menni, 
mint amin elindultak, mondja a kormány képviselője. Én azt gondolom, hogy 
végképp nem, mert az nem jó irányba visz. Arról az útról le kell térni, azt el kell 
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fordítani, és ennek alapját képezi az, amiről Varga László beszélt, akár a sztrájkjog, 
akár a munka törvénykönyve tekintetében. De nem kezdek bele. Azért nem kezdek 
bele, mert akkor nem tudnék eleget tenni annak, amit alelnök úr kért. Azt kérem a 
bizottság tagjaitól, szakmai gondolkodású politikustársaimtól, hogy a tárgysorozatba-
vételt támogassák, egyszerűen azért, hogy ezekről a kérdésekről érdemben lehessen a 
parlament falai között egyeztetni. Köszönöm szépen. 

 

Határozathozatal 
ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztők közül Gúr Nándor összefoglaló 

véleményét. Akkor tisztelettel kérem a bizottságot, hogy szavazzunk a H/893. számú 
javaslatról. Ki az, aki a határozati házszabály 58. § szerinti tárgysorozatba-vételt 
támogatja? Kérem, szavazzon! (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem? Hét nem. 
Megállapítom, hogy a H/893. számú javaslatot a bizottság nem vette tárgysorozatba. 

A nők munkaerő-piaci helyzetének javításáról szóló, képviselői 
önálló indítványként benyújtott határozati javaslat tárgysorozatba-
vételének tárgyalása (H/1084. szám) 

Soron következik a nők munkaerő-piaci helyzetének javításáról szóló, H/1084. 
számú határozati javaslat tárgysorozatba-vétele. Szél Bernadett képviselő asszonyt 
kérdezem, hogy kívánja-e ismertetni, indokolni az előterjesztést. (Jelzésre.) 
Köszönöm szépen. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP), előterjesztő: Köszönöm a szót, alelnök úr. 

Kedves Képviselőtársaim! Röviden szeretném ismertetni a javaslatomat. Azért is 
nagyon fontos ez, mert látják, hogy egy országgyűlési határozati javaslatról van szó, 
úgyhogy kérem önöket, hallgassák ezt olyan nyitottsággal, mint amilyen nyitottsággal 
mi is állunk a többi párttal, frakcióval, illetve kormánnyal való együttműködés 
irányába annak érdekében, hogy azon a helyzeten változtassunk, amiről ebben a 
javaslatban szó van. 

Mindannyian ismerjük a statisztikákat, amelyek azt mutatják, hogy itt, 
Magyarországon uniós szinten a legalacsonyabb a kisgyermekes nők 
foglalkoztatottsága. Uniós sereghajtók vagyunk ebben a témában. Ez egy nagyon-
nagyon rossz pozíció. Úgy gondolom, Magyarországon nem engedhetjük meg 
magunknak, ha ilyen helyzetben vagyunk, hogy ne legyen a magyar kormányban egy 
olyan személy, aki magáénak érzi ezt a kérdést. A Lehet Más a Politika jó ideje próbál 
ezen a helyzeten változtatni. A 2010-es ciklust is, ha emlékeznek rá képviselőtársaim, 
egy ötpontos javaslatcsomaggal nyitottuk, ami kifejezetten a nők munkaerő-piaci 
szerepvállalásának növelését tűzte ki célul. Hogy tényszerű legyek, el kell mondanom, 
ebből bizonyos elemeket megfontolt a kormány és meg is valósított, s ennek 
megfelelően lett egy biztosa ennek a kérdésnek 2012-ben Szalai Piroska személyében. 
Azonban az új kormánnyal a korábbi biztos megbízatása megszűnt, és jelenleg a 
magyar kormányban nem hogy női miniszter nincs, de nincs egy olyan személy, aki 
magáénak érezné ezt a témát, akivel beszélni tudnék az elképzeléseinkről, a 
javaslatainkról. Egész egyszerűen minisztertől miniszterig csapódunk a 
felvetéseinkkel, bizottságról bizottságra vándorlunk. Ahogy nincs a kormányban egy 
személy, úgy sajnos a bizottsági struktúrában sincs ennek egy bizottsága. Arra is 
beadtam egy javaslatot, de most önök előtt egy olyan javaslat van, amely 1. pontjában 
kifejezetten a kormánybiztos kinevezését szorgalmazza. 
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A javaslat másik része kifejezetten azokkal az intézkedésekkel foglalkozik, 
amelyek törvényjavaslatok formájában kellene, hogy előálljanak a magyar 
törvényhozásban. A kormányt kérjük fel rá, ez is azt mutatja, hogy lemondtunk arról, 
hogy közvetlenül az LMP nevében szülessenek meg ezek a törvényjavaslatok, viszont 
a kormány együttműködését kérjük abban, hogy ezek a sürgős és fontos tennivalók 
megvalósulhassanak. Hogy teljesen konkrét legyek: a munkahelyvédelmi akciótervről 
nagyon sokat beszélünk. Kormányoldalról viszont sokat halljuk, hogy vannak olyan 
szegmensei ennek az akciótervnek, amelyek jól eltaláltak – hogy így fogalmazzak –, 
viszont itt szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy pont a legjobb szülőképes korú 
nők foglalkoztatását nem tudták megoldani. Ez azt mutatja, hogy a 
munkahelyvédelmi akciótervnek az erre vonatkozó intézkedései nem hatékonyak. S 
én azt is elmondom önöknek, hogy miért. Azért nem, mert amikor a nők nagy része 
kisgyermeket vállal, kifejezetten rugalmas munkaidőben tud dolgozni. Ezért arra 
kérem a kormányt ebben a javaslatban, fontolja meg, hogy úgy megváltoztatja a 
munkahelyvédelmi akciótervet, hogy benne a rugalmas munkavégzési formáknak 
teret biztosít, és a munka törvénykönyvének a változtatását is szorgalmazzuk több 
tekintetben. Itt is a kisgyermekes nők irányában való rugalmasítás a célunk. 

De hogy egész konkrét legyek: volt olyan beadott törvényjavaslatunk is, amely 
azt mondta ki, hogy ha egy asszony háromévesnél fiatalabb gyermeket nevel, akár a 
versenyszférában, akár a közszférában dolgozik, kérésére rugalmas munkaidőben 
tudja ellátni a feladatát, a munkáját. Ez azért nagyon fontos, mert hiába van 
részmunkaidő, nagyon sok család, nagyon sok nő nem tud abból megélni, nem tud 
négy- vagy hatórás bérből megélni, nyolcórás fizetésre van szüksége, a gyermek 
mellett pedig – ezt magam is tudom – a rugalmas munkavégzés a legmegfelelőbb úgy, 
hogy munkaidejének egy részét a munkahelyen tölti, a másik részét pedig otthon. 
Például miután a gyermek lefekszik aludni, nagyon sok nőtársam dolgozna akkor, ha 
lenne lehetősége arra, hogy rugalmas munkaidőben végezze a munkáját. Arra kérem 
önöket, fontolják meg, hogy ezzel kapcsolatban a kormány lépéseket foganatosítson. 

A másik kérdés szintén kardinális. A legtöbb nő dolgozik a gyermek mellett 
otthon töltött évek során, s teszi ezt feketén, amennyiben nincs szabályozva, de teszi 
ezt fehéren, ha van megfelelő szabályozás. Mi azt javasoltuk, hogy ezt lehessen 
megtenni, lehessen a gyes mellett dolgozni. Most pedig azt kérjük, hogy rugalmasan 
lehessen igénybe venni a gyermekgondozási ellátások mellett a különböző 
juttatásokat. Ez tudná felgyorsítani a második gyermek érkezését ebben az országban. 
Nagyon sok jó példa van erre az északi országokban. Szintén azt tudom erre mondani, 
hogy a kormány megfontolására ajánljuk az országgyűlési határozati javaslatunkat, 
mert világosan látjuk, hogy ez az út visz előre. 

Nagyon fontos az is, hogy a nappali gyermekellátási intézmények után járó 
normatívák hordozhatók legyenek. Pillanatnyilag úgy néz ki a rendszer, hogy vannak 
olyan intézmények, ahol van normatíva, és vannak olyanok, ahol nem lehet 
normatívát igénybe venni. Nagyon sok család életstílusához kifejezetten egy 
bébiszitteri szolgáltatás lenne a legmegfelelőbb. Mi azt mondjuk, hogy járjon a 
gyermek után a normatíva és döntse el a szülő, hogy hol kívánja azt igénybe venni, 
tradicionális bölcsődében, családi napköziben, bébiszitternél vagy egy vállalat által 
működtetett intézménynél. A család döntse el, mi a legmegfelelőbb a családnak, hogy 
a gyermek milyen intézménybe jár, ne jelentsen plusz terhet azoknak a szülőknek 
családi napközinek a kifizetése, akik az önkormányzati bölcsődékből kiszorulnak. 
Mert vannak, akik kiszorulnak. S az is benne van a javaslatunkban, hogy itt sürgős 
változtatásokra van szükség, hiszen az elmúlt években nagyon kevés bölcsődei 
férőhely létesült. Összeszámoltuk, mindössze 3 ezer új bölcsődei férőhelyet sikerült 
kialakítani a Fidesz előző ciklusában uniós forrásokból. De az óvodák terén sem 
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állunk jobban, 2 ezer férőhelyet adtak át. Nagyon szomorúan mondom, s kérem a 
közbenjárásukat, mert vannak olyan családi napközik, amelyek támogatást nyertek el 
az Uniótól, de azt valamilyen okból kifolyólag nem kapják meg. Én magam az illetékes 
miniszternél folyamatosan kilincselek ebben a témában. A kormány jelen lévő 
képviselőjét arra kérem, ő is járjon közben, mert azért az nem járja, ahogy valaki 
elnyer egy támogatást és nem kapja meg, főleg ha gyermekekről van szó. 

Tekintve, hogy a Vállalkozásfejlesztési bizottságban vagyunk, még egy 
vonatkozást szeretnék kiemelni, Nagyon sok nőtársam tudna vállalkozást indítani, 
amikor a kisgyermeke megszületik, de nem tudja a tb-t kitermelni. Azért nem tudja 
kitermelni, mert kapásból a teljes összegű tb-t kell neki befizetni, holott ő a gyermeke 
mellett csak fokozatosan tud visszatérni a vállalkozásába, a munkájába. Teljesen 
logikus lenne, ha ehhez igazodna a tb-státusz. Mondhatnám azt is, hogy a női 
vállalkozások elősegítése érdekében egy fokozatosan kiteljesedő tb-státuszt kellene 
bevezetni. Ezzel elősegítenénk azt, hogy olyan térségekben, ahol nincs más 
munkáltató, viszont a nők képesek, alkalmasak és készek arra, hogy különböző 
szolgáltatásokat vállalkozóként ellássanak, könnyebb legyen ezeket a vállalkozásokat 
elindítani. Kérem, hogy ezt is fontolják meg. 

Még egy vonatkozást kiemelek, a többi pedig ott található az önök előtt fekvő 
javaslatban, mint például az is, hogy a gyes szülők közti megosztását már nagyon 
régóta szorgalmazzuk, azt, hogy az édesapák is kötelezően vegyenek részt a 
gyermekük mellett otthon töltött időben. Mi legalább egy hónapot javasoltunk. 
Szerintem hatalmas előrelépés lenne, ha ez megvalósulna. Viszont van itt egy olyan 
kérdés, amit feltétlenül szeretnék kiemelni, méghozzá az, hogy ebben az országban a 
női béreket fel kell zárkóztatni a férfibérekhez. Kikerült az Alaptörvényből az erre 
vonatkozó elv, az egyenlő munkáért egyenlő bér elve. Most ott tartunk, hogy 
Magyarországon ma átlagosan 16 százalékkal kevesebbet kapnak a nők ugyanazért a 
munkáért, mint a férfiak, ráadásul a státusz vagy az életkor emelkedésével a helyzet 
még romlik is. Szomorúan számolok be arról, hogy az önök előző ciklusa alatt, kedves 
kormánypárti képviselőtársaim, ez a helyzet romlott, méghozzá 3 százalékponttal. 
Ezért azt gondolom, itt az ideje annak, hogy felismerjék ezt a problémát, a tettek 
mezejére lépjenek és eljárjanak, mert nagyon méltatlan és elfogadhatatlan az egész 
társadalom szempontjából az, hogy egy ilyen igazságtalanság fennállhat. Keveset 
beszélünk róla, kevés szó esik róla, pedig ez minden nőt, de minden férfit is érint. 

Azt kérem önöktől, hogy legyenek olyan nyitottak a javaslatunk irányában, 
mint amilyen nyitottság lesz a mi részünkről, ha ezt tárgysorozatba veszik és ezzel 
kapcsolatban el tudunk kezdeni dolgozni. Nem titok az sem, hogy a Lehet Más a 
Politika egy olyan eseti bizottság létrehozását szorgalmazza, amelyben minden 
parlamenti pártnak és a függetleneknek is ott van a képviselője és szakértőkkel együtt 
tudunk dolgozni egy jelentésen. Én úgy gondolom, hogy ez a javaslat a legfontosabb 
méltánytalanságok kezelésére szolgálna, ugyanakkor mivel országgyűlési határozatról 
van szó, hagyna elég időt és teret a kormánynak arra, hogy elkezdjen vele érdemben 
foglalkozni. Mondom, nem ragaszkodunk hozzá, hogy LMP-s címkével jelenjenek 
meg a törvényjavaslatok, készítsék el önök, hozzák létre önök, csak végre mozduljunk 
el a nulla pontról. Ehhez kérem az együttműködésüket. Köszönöm, hogy 
meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő asszony szóbeli kiegészítését. A 

hagyományokhoz visszatérve először szeretném megkérdezni a Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviselőjének az álláspontját. 
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A kormány álláspontjának ismertetése 
KÓSA ISTVÁN főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A nulla 

pontról annyit, amiről el kellene mozdulnunk, hogy a rendszerváltás óta 2014 
második negyedévében lehetett a legmagasabb női foglalkoztatottságot mérni. Közel 
1 millió 900 ezren dolgoztak a nők közül, a rendszerváltás óta soha ennyien. 

Most pedig részletesen az előterjesztésről. A javaslatok egy része már 
megvalósult az elmúlt ciklusban, illetve folyamatban van a megvalósításuk, egy fontos 
hányada viszont a 2014-2020-as uniós tervezési ciklusban fog megvalósulni. 
Említésre került a rugalmas munkavégzés szabályainak a lehetősége. Ez a munka 
törvénykönyvében rendelkezésre áll és megvalósítható, illetve kötelezi a 
munkáltatókat, hogy a gyesről visszatérőket részmunkaidőben foglalkoztassák. A 
magyar jogban átültetésre került az EU irányelve, amelyik mind a két szülőnek 
biztosítja a gyerekek után járó pótszabadságot, ezért az átadás szerintünk nem 
értelmezhető. Az önfoglalkoztatóvá váló nőkre a munkahelyvédelmi akcióterv 
kedvezményének kiterjesztését azért nem gondoljuk bevezetni, hiszen az a 
foglalkoztatottak biztonságát, foglalkoztatását segíti elő, nem a vállalkozásokét. A 
vállalkozásoknak rendelkezésre állnak a korábban már említett adókedvezmény-
csomagok. 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet a jogszabálynak 
való megfelelés esetén egyébként bármely fenntartó biztosíthat. Egyébként jelenleg is 
biztosítja a jelenlegi költségvetés ennek támogatását. Mindenképpen meg kell 
említenem, hogy a kormány biztosítja a foglalkoztatást a gyermekeseknél, vagy a 
foglalkoztatást és a gyes, gyed igénybevételét a gyermek egyéves kora után. Az egyenlő 
munkáért egyenlő bért elvének betartása a munkáltatók feladata, ez velük szemben 
elvárás. Ezzel kapcsolatban az elkövetkező időszakban a szociális partnereknek 
szánunk nagyobb szerepet ezek ellenőrzésében. 

Végezetül annyit kívánok még megjegyezni, hogy 2014 májusában az Európai 
Unió foglalkoztatási bizottsága is azt állapította meg, hogy Magyarország számos 
pozitív intézkedést hajtott végre a nők, különösen a kisgyermeket nevelők 
foglalkoztatásának növelésére. Nyilvánvalóan nem vagyunk mi sem elégedettek az 
elért eredményekkel. Úgy gondoljuk, összkormányzati munkával tovább kell javítani 
ezen a területen is a foglalkoztatást. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen főosztályvezető úr. Nagy tisztelettel kérdezem a 

bizottságban ülő képviselőket, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás volna-e. 
Parancsoljon! 

 

Hozzászólások 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Hadd bocsássam előre, hogy 

támogatom az előterjesztés tárgysorozatba-vételét. Tehát fontosnak tartom én is, 
hogy erről a plenáris szó essen. Nem is mennék bele nagyon a részletekbe. 

Nekem egyetlenegy pont kapcsán van egy tényleg fontos kérdésem. A 2e pont 
az irányelv. Hadd kérdezzek már rá konkrétan, hogy ez lehetőséget teremt erre vagy 
kötelező. (Jelzésre.) Igen. Most ezt informálisan megbeszéltük képviselő asszonnyal. 
Erről nem voltak egészen pontos információim, egy picit meglepett ez a helyzet. Ezzel 
együtt azt mondom, hogy a tárgysorozatba-vételt támogatom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel kérdezem képviselőtársaimat, hogy 

egyéb kérdés, észrevétel van-e. Ha nincs, akkor… (Jelzésre. – Gúr Nándor 
jelentkezik.) Bocsánat, elnézést. Gúr képviselő úr! 
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GÚR NÁNDOR (MSZP): Nem történt semmi. Köszönöm szépen. Az 

országgyűlési határozattervezetet már csak azért is érdemes lenne mindenképpen 
támogatnia a bizottságnak, mert a kormány által elmondott dolgok széles körben 
történő felszínre hozatalára sort kellene keríteni. Persze, hogy ez mennyiben helytálló 
vagy mennyiben nem, azt most megmondani nem tudom, de érzéseim, sejtéseim 
vannak, hogy lehet alátámasztani is, és lehet sok helyen vitatni is. Miért mondom ezt? 
Egyrészt azért, mert ha nem azt a szóhasználatot teszem, amit az előbbiekben 
mondtam, hogy dicshimnusz a női foglalkoztatás tekintetében és folyamatában., lehet 
arról hallani, hogy növekedés mutatható ki a hölgyek foglalkoztatása tekintetében. Itt 
két dologra felhívnám a kormánypárti politikusok figyelmét. Nézzék meg időben előre 
haladva, akár hónapról hónapra is, ha mértékadó számokat akarnak látni, hogy 
hogyan alakult a közfoglalkoztatáson belül a hölgyek száma, és hogyan alakult, ami 
szerintem helyes, a részmunkaidőben a hölgyek száma, ami abszolút módon 
növekedett. Tehát ezzel nincs baj, nem ezzel van baj, hanem azzal, hogy ez 
statisztikailag hogy néz ki. Tehát ezeket érdemes alapul venni, számba venni. 

Amikor a kormány képviselője arról beszél, hogy pozitív képek festhetők a 
dologban, akkor magában az előterjesztésben van egy hivatkozás, pont arra a 
korosztályra, akik kisgyermekeket nevelnek, 6 év alattiakat, ha jól emlékszem az 
előterjesztésre. Ott a 36,1-ról 35,1 százalékra történt csökkenés következett be a 
foglalkoztatási pozíció tekintetében. Akkor milyen eredményei is vannak valójában 
azoknak az intézkedéseknek, amelyek megtételre kerültek. Eredményei vagy 
eredménytelenségei vannak? Ezeket is érdemes lenne megint csak górcső alá venni, 
mert ez mutatná meg azt, hogy lehet, hogy jó szándékú intézkedések 
megfogalmazásra kerülnek, de a kivitelezés tekintetében valami probléma van. Ha 
adott esetben jó szándékúnak mondható elgondolások negatív eredményt hoznak a 6 
év alatti gyerekeket nevelő hölgyek foglalkoztatása tekintetében. 

A bérek vonatkozásában pedig az a válasz, ami a munkaadókra hárítja ezt a 
fajta feladatot, felelősséget, kötelezettséget, annyit szeretnék mondani, hogy e 
tekintetben természetesen a mindenkori, színétől független kormányoknak 
mértékadó lehetőségük van a közszférát érintően. Tehát itt lényeges elmozdulásokat 
lehetne tenni, mert a közszférában sem mindig és mindenhol és mindenkor egyenlő 
az azonos besorolású emberek béreinek megállapítása. 

Egy mondattal zárnám mindezt. Ez pedig az, hogy pont az előbbiekben 
elmondottak okán, illetve képviselő asszony által elmondottak okán tényleg fontosnak 
tartanám azt, hogy a tárgysorozatba-vétel megtörténjen, egyszerűen azért, hogy 
beszélni lehessen, és jobb intézkedéseket lehessen foganatosítani, mint ami ma van. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Még egyszer elnézést kérek. Parancsoljon, 

Szatmáry Kristóf alelnök úr! 
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Tisztelt Bizottság! Csak nagyon röviden az előterjesztő azon megjegyzésével 
vitatkoznék, hogy a probléma fontosságát ne értené, vagy ne tudná talán a kormány 
minden tagja vagy a parlament minden tagja. Hiszen mindannyian tisztában vagyunk 
azzal, hogy a nők foglalkoztatottsága, illetve munkaerőpiacon való megjelenése 
milyen szoros korrelációban van egyébként a gyermekvállalással is. Ami talán kitűnik 
ellenzéki képviselőtársaim számára is, hogy a kormány kiemelt területe, amin 
mindenképpen változtatni kíván, pozitív irányba kívánja elmozdítani. Érdekes 
módon, ezt egyébként sokszor támadják is, hogy a kormány népesedéspolitikával akar 
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foglalkozni, de ez egy másik érdekes kérdés, és nem akarnék én sem hosszú vitát 
folytatni. 

Abban valóban lehet vita, hogy azok az eredmények, amelyeket az elmúlt négy 
évben elértünk, álláspontunk szerint csak egy útjelző tábla, és nem a végeredmény. 
Azért itt érdemes elmondani, hogy a statisztikák szerint 130 ezerrel nőtt a női 
foglalkoztatottak száma, ezzel párhuzamosan csökkent 40 ezerrel csökkent a női 
munkanélküliek száma. És egyébként jó néhány olyan intézkedést sikerült bevezetni, 
ha nem is a ciklus elején, mint például a gyesen és a gyeden lévő nők munkavégzését a 
juttatások igénybevétele mellett. A munka törvénykönyve a részmunkaidőt is kezeli 
részben, az uniós forrásokból, ahogy a 2007-2013 közötti időszakban, úgy a tervek 
szerint a 2014-2020 közötti időszakban is a rugalmas munkavégzést tudjuk 
támogatni. 

Illetve, ha esetleg a számokat pontosítjuk, a számaink szerint közel 6 ezer 
bölcsődei napközi férőhely jött létre az elmúlt négy évben, az elhangzottakkal 
szemben, nem 3 ezer, és közel 5 ezer férőhely került felújításra. Tehát a számok 
tekintetében itt is talán kicsit jobban állunk. Összességében azt gondolom, hogy 
nagyon sok javaslat sokkal inkább majd a költségvetés és a jövő évi adótörvények 
benyújtásakor lesz aktuális, annak megvitatása, hogy bizonyos jogosultságok hogyan 
lehetnek elérhetők, semmint egy országgyűlési határozati javaslatban. Másrészről 
valóban, az, hogy lesz-e miniszteri biztosa az ügynek vagy sem, szerintem azon nem 
változtat, hogy a kormány elég eltökélt abban, hogy ezen a területen próbáljon 
javítani. Ezekből a megfontolásokból, hogy a legtöbb fölvetés sokkal inkább majd az 
adótörvényeknél, a költségvetésnél lesz érdekes, a magunk részéről a javaslatot, nem 
az ügyet, hanem a javaslatot ilyen formában nem tudjuk támogatni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úrnak. Kiss László képviselő úré a szó. 
 
KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Szatmáry Kristóf alelnök úr 

utolsó néhány mondatára annyiban szeretnék reagálni, hogy azt én pozitívnak érzem, 
amikor azt mondja alelnök úr, hogy az ügyet a kormány támogatja. Szerintem nem 
vagyok egyedül, aki azt szeretné, hogy szakmai diskurzus legyen erről a kérdésről. Azt 
máshogy látjuk, hogy ez mennyire égető probléma. Én magam inkább Szél Bernadett 
képviselőtársammal értek egyet abban, hogy súlyosabb lépésekre van szükség. 

Úgy gondolom, a javaslat annyiban kormánykonform, amit képviselő asszony 
is elmondott, hogy lehetőséget ad a kormánynak arra, hogy az ő politikai programjába 
illesztve, az ő rendszerében valósítsa meg ezeket a célokat, amelyekben úgy tűnik, 
nincs vita a bizottságban. Gondolom, képviselő asszony ezért választotta ezt a formát. 
Politikai kockázat tehát nincs az ügyben, szakmai kérdések vannak, azt pedig a 
kormány a saját programjának megfelelően tudja eldönteni, ha elfogadja-e ezt a 
javaslatot. 

Néhány dolog csak röviden. A női munkanélküliség kérdése valójában azért 
ennél több. Itt arról van szó, hogy a nők a család és a munka között kényszerülnek-e 
választani, vagy nem. Azt gondolom, hogy ez a kérdés mindenkit sújt, függetlenül 
attól, hogy milyen társadalmi rétegbe tartozik. Ha belegondolnak képviselőtársaim, a 
dolgozó hölgyek vezetőként is szembesülnek azzal, hogy ha elmennek szülni, utána 
nem tudnak vezetői beosztásba visszakerülni. Miközben nyilvánvalóan nem lehet 
különbség férfi és nő között, aközben már csak azért is lényegesen több a férfi vezető, 
mint a női, mert a gyermekvállalás lehetősége a legfelső rétegben, a legfelső 
társadalmi csoportok esetében is torzítja a nők lehetőségét. Azért felmerül a kérdés, 
hogy ha a női esélyegyenlőség kérdése a felső decilisben és a felső adózók körében is 
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megvalósul, akkor vajon a legalsó rétegben miként hat. Azt lehet észrevenni, hogy a 
női esélyegyenlőtlenség vidéken, a falvakban is legalább annyira probléma, mint a 
városokban, csak másként valósul meg. Azt láthatjuk, hogy a kistelepüléseken 
gyakorlatilag egyáltalán nincs munka, és ez a nőket nagyon-nagyon sújtja – de a nők 
mellett a férfiakat is –, a felső társadalmi rétegekben pedig az a fajta szerep, amit 
elképzelnek maguknak, nem valósul meg. Ezért a női pályaút, a női életút számára az, 
hogy ne kényszerüljön választásra egy hölgy, ne kényszerüljön szakmai útjának a 
feladására, szerintem fontos eredmény lenne, és azt gondolom, hogy Szél Bernadett 
képviselő asszony ezt a célt javasolja tartani. 

S egy másik nagyon fontos előnye ennek a gondolkodásnak, ami a határozati 
javaslatból látszik, hogy családként szemléli a nők szerepét, tehát vannak benne olyan 
javaslatok, amelyek a család megerősítésére irányulnak. Azt hiszem mindenki tudja, 
hogy a mai világban a család megerősítésére milyen hatalmas szükség van, ezért aztán 
ez a javaslat, amely a férfit is beemeli a gyermekvállalás első szakaszába, és lehetőség 
az adott férfinak is, hogy ebben részt vegyen és a család rekonstrukciója meg fog 
történni, mindenképpen kívánatos lenne. Ezért támogatom a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársamnak a kiegészítést, véleményt. 

Nézem, hogy van-e még jelentkező. (Nincs.) Mielőtt megadnám Szél Bernadett 
képviselő asszonynak válaszadásra a lehetőséget, arra szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy a 2/e. pontban lévő felvetést leszámítva az elmúlt esztendőkben különböző vagy 
konkrét jogalkotási intézkedések és konkrét sikeres intézkedések történtek, vagy 
pedig szakmai viták, szakmai disputák kezdődtek el például helyi önkormányzati 
szinten mondjuk a bölcsődék, óvodák nyitva tartásával kapcsolatban, ezért azt 
mondhatjuk, hogy ez gyakorlatilag napirenden lévő téma, ami folyamatosan a 
közbeszéd, illetve a szakmai diskurzusok, szakmai viták részét képezi. Alelnöktársam 
elmondta a konkrétumokat tekintve, hogy milyen konkrét intézkedések történtek; én 
ezeket nem fogom megismételni. Csak halkan mondom, s nem a vita szándékával, 
hanem a lehetőséget látva, emlékezzenek képviselőtársaim, hogy tulajdonképpen ez a 
típusú bizottság korábban kifejezetten foglalkoztatási és munkaügyekkel foglalkozott, 
most pedig ilyen tekintetben bővül az a kör, amivel foglalkozhat, hiszen a vállalkozás, 
a vállalkozásfejlesztés új lehetőségként jön ide. 

Szél Bernadett képviselő asszonyé a szó. 

Az előterjesztő válasza 
SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr és köszönöm az 

észrevételeket, a javaslatokat, a kritikákat és természetesen a támogatásokat is, 
amiket ehhez a javaslathoz kaptam. Az elhangzottak közül természetesen sok 
mindennel nem értek maradéktalanul egyet. Pár olyan fontosabb kitételre szeretnék a 
mostani megszólalásomban szorítkozni, ami mellett úgy gondolom, hogy 
semmiképpen nem mehetünk el szó nélkül. 

Az egyik az, hogy a kormánybiztos személye nagyon fontos lenne, s most 
kifejezetten Szatmáry képviselőtársamnak mondom, emlékeztem arra, hogy az 
Országgyűlésben még az előző ciklusban is volt egy olyan albizottság, amelyik a nemi 
esélyegyenlőséggel foglalkozott, most viszont nincs. Volt egy biztos, tehát volt egy 
egyszemélyi felelőse ennek a témának, most viszont ez sincs. Az egész rendszerben 
nincs egy olyan személy vagy egy olyan grémium, amely magáénak érezné ezt a 
kérdést. Nagyon fontos lenne, hogy az egyes pártokból vagy erőközpontokból azok a 
politikusok, akik ezzel a témával foglalkoznak, a kormányban egy személyhez 
tudjanak fordulni annak érdekében, hogy ezek a javaslatok ne keringjenek 
folyamatosan a rendszerben, hanem legyen valaki a kormány oldaláról, aki átlátja 
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ezeket a kérdéseket. Ezért bátorkodom megismételni azt, hogy nagyon nagy szükség 
lenne egy kormánybiztosra, és szorgalmazni is fogjuk, hogy egy ilyen kinevezés 
megtörténhessen, és erre egy potens, megfelelő személy kiválasztásra kerüljön. 

A másik: továbbra is vitatjuk azt, hogy a 2010/18-as EU-s irányelvnek 
megfelelően hatályos-e a magyar szabályozás. Mi azt állítjuk, hogy nem, a kormány 
azt állítja, hogy igen. Ez egy olyan vita, amit nem most fogunk feloldani. Garantálom, 
hogy ezzel kapcsolatban még lesznek lépéseink. Úgy gondoljuk, hogy a mostani 
szabályozással ezt az irányelvet nem lehet kipipálni. Az irányelv felelőssége nem arról 
szól, mint ami a magyar törvényhozásban jelenleg szerepel. Ezt Varga 
képviselőtársamnak is mondom. 

Én értem azt, hogy a kormánynak vannak olyan csodafegyverei, mint a 
munkahelyvédelmi akcióterv és a gyed extra, de szeretném hangsúlyozni, hogy a 
munkahelyvédelmi akcióterv kifejezetten a legjobb szülőképes korú nők tekintetében 
nem mozdította előre a dolgokat, ezért nagyon fontos lenne megvizsgálni a kormány 
részéről, hogy vajon jó úton haladnak-e ezzel, vagy szükséges-e valamit változtatni. 
Én elmondtam önöknek, hogy min szükséges változtatni és szeretném, ha 
megfontolnák. 

A következő: szerintem nem is gondolják, ezért mérjék föl, kutassanak rá, 
vizsgálják meg, hogy hány nőn, hány családon, hány emberen segítenének ebben az 
országban, ha a fokozatosan kiteljesedő tb-státuszt be tudnánk vezetni a 
változásoknál. Értettem a célzást, hogy lesz egy másik időpont, amikor ezzel a 
felvetéssel előrukkolhatok. Meg is fogom tenni, mert folyamatosan fordulnak hozzám 
nők, akik szeretnék ezt igénybe venni, de nem tehetik. 

S egy utolsó megjegyzés a kormány irányába. Azt mondták, hogy a szociális 
partnerekre bíznák az egyenlő munkáért egyenlő bér ellenőrzését. Én ezt nem teljesen 
értettem, ezért írásbeli kérdés formájában valószínűleg meg fogom kérdezni, hogy 
ezzel kapcsolatban konkrétan mire gondolt a főosztályvezető úr. 

A mostani felszólalásom azzal szeretném zárni, hogy még egyszer 
megköszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm, hogy volt érdemi vita ebben a 
kérdésben. Viszont szeretném emlékeztetni önöket, hogy itt egy pártok fölött álló 
ügyről van szó, ha valami nemzeti érdek, ez az. Elmondták, hogy a Fidesz milyen úton 
kíván járni ezzel kapcsolatban. Azt szeretném kérni önöktől, fogadják el tőlem, hogy 
időről időre emlékeztetni fogom önöket arra, hogy milyen vállalásaik vannak, és 
szembesíteni fogom önöket az eredményekkel. Mert annak az ideje lejárt, hogy 
statisztikákkal dobálózzunk, főleg ha egy ilyen nemzeti érdekről van szó. Azt 
gondolom, hogy a valóságot kell látni annak mélységében és minden kiterjedésében. 
Fogadják el, hogy én egy olyan képviselő vagyok, aki ilyen szempontból szívügyének 
tekinti a nők sorsát, a pártom pedig kezdetektől fogva kiáll a nőkért. Még egyszer 
köszönöm a reflexiókat, és garantáltan fogunk még találkozni ebben a kérdésben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Természetesen úgy tekintünk 

képviselő asszonyra – akinek ismerjük a munkáját –, hogy nemcsak szívügye ez a 
kérdés, hanem tevékeny alkotója is kíván lenni e kérdés megoldásának. Mi 
kormánypárti képviselőként ezt mindenképpen támogatjuk. 

Tisztelettel jelzem, ha megengedik képviselőtársaim, hogy a 2010/18-as EU-s 
irányelv már megjelent a magyar jogalkotásban a munka törvénykönyvében, 
legfeljebb egy kicsit más értelmezésben, mint ahogy az itt a vita során elhangzott. 
Ennyiben szeretném pontosítani a dolgot. 

Tisztelt Képviselőtársak! Köszönöm szépen, hogy ezt elmondhattam még. 
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Határozathozatal 
Kérdezem, hogy a H/1084. számon beterjesztett határozati javaslatnak a 

határozati házszabály 58. §-a szerinti tárgysorozatba-vételi szándékával ki ért egyet. 
(Szavazás.) Három. Ki nem ért vele egyet? (Szavazás.) Hét. Megállapítom, hogy a 
bizottság a H/1084. számú határozati javaslatot 3 igen szavazattal, 7 nem ellenében 
nem vette tárgysorozatba. 

Egyebek 

Soron következik a 2. napirendi pont, az egyebek. Volner elnök úr nevében 
tájékoztatom a bizottságot, hogy Gúr Nándor képviselőtársunk kezdeményezte a 
bizottság összehívását a stratégiai együttműködési megállapodások és a bejelentett 
létszámleépítések vizsgálata miatt. Elnök úr levélben tájékoztatta Gúr Nándor 
képviselő urat arról, hogy a témát támogatja, de az ülés összehívására a házszabályi 
rendelkezések 112. § (1) bekezdése alapján kerülhet sor. Ezt elnök úr és a képviselő úr 
egymás között nyilván megbeszéli, a Fidesz-KDNP-frakció pedig ki fogja alakítani 
erről a maga álláspontját. 

Bizottságunkat 2014. október 26-28. közötti időpontban meghívták Rómába az 
olasz elnökség égisze alatt a mezőgazdasági és iparfejlesztési, valamint a kis- és 
középvállalkozásokkal foglalkozó bizottságok elnökeinek találkozójára. Az OGY 
elnökének az Országgyűlés tagjainak külföldi utazási rendjéről szóló állásfoglalása 
alapján a mi bizottságunkat dr. Varga László alelnök úr, a Mezőgazdasági bizottságot 
pedig Font Sándor elnök úr fogja képviselni. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az egyebekben van-e valakinek bármilyen 
közölnivalója. Alelnök úr! 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Albizottsági kérdéskörben kértem szót. Nyilván 

sokféle ügyben lehetne albizottságot létrehoznunk, egy azonban elengedhetetlen, és 
ez az ellenőrző albizottság. Látom, hogy így a bizottsági ülés végére már 
megfogyatkoztunk és már elnök úr sincs itt, mégis az asztalra tenném ezt a kérdést, 
hogy mikor és hogyan tudjuk létrehozni az ellenőrző albizottságot. Szerintem minél 
hamarabb szükség lenne rá. 

 
ELNÖK: Megértettem, megértettük a kérést. A javaslatot majd a következő 

rendes bizottsági ülésen tárgyaljuk végig és azt kérem alelnök úrtól, hogy a kérdésben 
mindenképpen konzultáljon elnök úrral. Megfelel ez így? (Dr. Varga László: Igen.) 
Köszönöm szépen.  

Gúr Nándor képviselő úr! 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Csak egyetlenegy mondat. Minden időpontot 

elfogadok a bizottsági ülés kezdésére. Szeretném javasolni a reggel 6 órát, mert az 
kedvezőbb időpontnak tűnik számomra, akkor ugyanis nem 5-kor kell kelnem, 
hanem 3-kor. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Megértettük, képviselő úr. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a bizottság tagjainak az aktív közreműködését, mindenkinek 
további szép napot kívánok. Az ülést bezárom. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 23 perc) 
 
 
 
Kara Ákos 

a bizottság alelnöke 
 Volner János 

a bizottság elnöke 
 
 

Jegyzőkönyvvezetők: Csoknyay Edit és Soós Ferenc 
 


