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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 perc) 
  

Az ülés megnyitása  

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! A bizottsági ülést megnyitom. Képviselőtársaimnak ma velem kell 
beérniük, mert Volner elnök úr jelezte, ma nem tud részt venni a bizottság ülésén. 

Megvárom a jelenléti ívet a határozatképesség megállapítása végett. (Átadják a 
jelenléti ívet.) Ha jól számolom, a helyettesítések nélkül is rendben vagyunk. 

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

Tisztelt Bizottság! Szeretném kérdezni, van-e kérdés, észrevétel a kiküldött 
napirenddel kapcsolatosan. (Nincs jelzés.)  Amennyiben nincs, a határozatképesség 
megállapításával egyidejűleg ki az, aki elfogadja a kiküldött napirendi javaslatot? Aki 
igen, az igen szavazatával jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú a 
helyettesítések átvezetésével együtt. 

Az első három napirendi pont kapcsán kapcsolódó bizottságként csak a vita 
szerkezetére vonatkozóan tennék javaslatot.  

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló T/4730. 
számú törvényjavaslat   
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

Az 1. napirendi pontban a 2016. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat 
kapcsán azt a javaslatot teszem a bizottságnak, hogy a törvényjavaslat egészére 
terjessze majd ki a részletes vitát. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? (Nincs 
jelzés.)  Amennyiben ilyen nincs, akkor kérdezem, ki az, aki elfogadja, hogy az egész 
törvényjavaslat a vita tárgyát képezze. Aki elfogadja, igen szavazatával jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 
módosításáról szóló T/4742. számú törvényjavaslat    
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

A 2. napirendi pontban értelemszerűen az adótörvényekhez szorosan 
kapcsolódóan a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényjavaslat kapcsán is az 
egész törvényjavaslat tekintetében javasolom a vita kiterjesztését és a 
Vállalkozásfejlesztési bizottság szerepének a meghatározását. Kérdezem, ki az, aki 
ezzel kapcsolatban észrevételt kíván megfogalmazni. (Nincs jelzés.)  Kérdezem, ki az, 
aki támogatja, hogy a törvényjavaslat egészéről folytassunk vitát. Aki elfogadja, igen 
szavazatával jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú, nem szavazatot, illetve 
tartózkodást nem látok. 

Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
T/4741. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

A 3. napirendi pontban az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról 
a T/4741. számon ugyancsak az egészét tekintve javasolom a vita meghatározását. 
Kérdezem, ki az, aki ezzel kapcsolatban észrevételt kíván megfogalmazni. (Nincs 
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jelzés.) Amennyiben nincs, aki támogatja a törvényjavaslat egészéről a vitát, kérem, 
igen szavazatával jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk. 

A kollegákkal egyeztetve előreláthatólag június 2-án, keddi napon lenne a 
bizottsági ülés, gondolom, valamikor a reggeli órákban. A pontos időpontot majd az 
elnök úrral egyeztetve tudjuk majd meghatározni.  

Az első három napirendi ponton túl a negyedik napirendi pont keretében két 
tárgysorozatba vételről szóló döntést kell a bizottságnak meghoznia.  

Május 9. Európa Nap munkaszüneti napról szóló H/4701. számú 
határozati javaslat   
(Gyurcsány Ferenc, Varju László, Dr. Vadai Ágnes és Dr. Oláh Lajos 
(független) képviselők önálló indítványa)  

Az első Gyurcsány Ferenc, Varju László, Vadai Ágnes, illetve Oláh Lajos 
képviselőtársaink indítványa, amelyben a május 9-ei Európa Nap munkaszüneti 
napról szóló határozati javaslatot szeretnék megvitatni. Előterjesztőket nem látok a 
tárgysorozatba vételnél, ennek ellenére kérem a bizottság tagjait, hogy a 
tárgysorozatba vétellel kapcsolatos véleményüket, észrevételüket, ha van ilyen, tegyék 
meg. (Nincs jelzés.)  

Ha megengedik a bizottság tagjai, itt az indítványt komolyan felvetettük a 
kollégákkal, és a Fidesz országgyűlési képviselői megnézték, hogy Magyarország a 
munkaszüneti napok arányát tekintve hogyan áll az európai országokhoz viszonyítva. 
Itt abszolút nincs mit szégyenkeznünk, hiszen Európa átlagában vannak a 
munkaszüneti napjaink, tehát ilyen tekintetben nincs sürgetés. A május 9-ei nap 
ideológiai megítélésébe a jelen pillanatban nem mennék bele, de összességében azt 
tudom mondani, hogy részünkről nem tartjuk aktuálisnak a kérdés felvetését, így a 
tárgysorozatba vételt sem kívánjuk támogatni.  

Döntés a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

Van-e egyéb kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.)  Amennyiben nincs, kérdezem, 
ki az, aki támogatja képviselőtársaink indítványát a május 9-ei munkaszüneti napról 
szóló javaslattal kapcsolatban. Aki támogatja a tárgysorozatba vételt, igen 
szavazatával jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 6 nem. 6 nemmel 
nem fogadtuk el. Köszönöm szépen. 

Egyes törvényeknek a közmunkacsapda felszámolásához szükséges 
módosításáról szóló T/4232. számú törvényjavaslat   
(Dr. Szél Bernadett (LMP) országgyűlési képviselő önálló 
indítványa) 

A következőkben köszöntöm Szél Bernadett képviselőtársunkat. Az ő 
indítványa az egyes törvényeknek a közmunkacsapda felszámolásához szükséges 
törvénymódosításról szóló törvényjavaslat. Megadom a szót képviselőtársunknak, 
hogy ismertesse az előterjesztést. 

Dr. Szél Bernadett (LMP) előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a lehetőséget, alelnök 
úr. Tisztelt Bizottság! Figyelmükbe ajánlom a közmunkacsapda felszámolására tett 
erőfeszítéseink kodifikált verzióját. Ezt már másodszor hozom a bizottság elé, és az 
elsőhöz képest még egy aktualizált verzióról van szó. Továbbra is az a célom, hogy a 
közmunkások abban a tekintetben állást keressenek, ugyanis ilyenkor hozzáférjenek 
azokhoz a támogatásokhoz és kedvezményekhez, amelyek segítik őket abban, hogy a 
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közmunkából, a közfoglalkoztatásból vissza tudjanak kerülni az elsődleges 
munkaerőpiacra.  

A másik része viszont egy újítás a javaslatban. Arra tettem javaslatot, hogy a 
közfoglalkoztatásban töltött idő beleszámítson abba a segélybe, ami a munkaügyi 
központ követelménye az együttműködési időszakban, ugyanis tapasztalataink, 
megfigyeléseink szerint, amit az ombudsman vizsgálata is megerősít, hogy amikor egy 
közfoglalkoztatott számára lejár a közfoglalkoztatási időszak, akkor, mivel nincs 
benne a mostani együttműködésben a közfoglalkoztatásban töltött idő, ezért hosszú 
ideig nem jutnak szociális ellátáshoz ezek az emberek. Azt gondolom, ez méltatlan 
helyzet, és nagyon hátrányos is a közfoglalkoztatottakra nézve. Megerősítésként hadd 
hívjam fel az önök figyelmét az ombudsman jelentésére, amelyben maga az 
ombudsman is azt kéri, hogy maga a közfoglalkoztatás ne jelentsen zsákutcát az 
abban résztvevő emberek számára, és ne kerüljenek tartósan hátrányos helyzetbe a 
munkaerőpiacon.  

Szeretném kérni, ne vessék el az erőfeszítéseimet, mert már másodszor 
próbálom ezt a témát átvinni más helyzetben a tisztelt bizottságon, illetve azt, hogy 
még javítottunk is az előzőhöz képest, tehát az eddigieket ki is bővítettük, ráadásul az, 
amit még le tudtunk tenni az asztalra, az ombudsman vélekedésével maximálisan 
egyhangú, maximálisan hasonló. 

Arra kérem önöket, szívleljék meg azt, amit letettem önök elé az asztalra, és 
kérem a támogatásukat a tárgysorozatba vételhez. Azt gondolom, ha van módosító 
javaslat a tárgysorozatba vételhez, azt meg tudják tenni, de ez mindenképpen egy 
olyan helyzet, amit meg kell oldani az országban. 

Hozzászólások, reflexiók 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérem a bizottság tagjait, hogy 
a tárgysorozatba vétel vitájához tegyék meg a hozzászólásaikat. 

(Jelzésre:) Képviselő úr, parancsoljon! 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, alelnök úr. A dolog 

lényege talán annyi, amiért mindenképpen szót kértem, hogy a Szél Bernadett által 
szóban is kiegészített, írásban is megkapott, megismert anyag gyakorlatilag olyan 
kérdéseket feszeget, amelyek hosszú idő óta létező problémaként vannak jelen. 

Az elmúlt öt esztendőben azt tapasztalhattuk, azt láthattuk, hogy egy olyanfajta 
megkülönböztetés alakult ki a munka világán belül a közfoglalkoztatottakat érintően, 
amely a mi megítélésünk és értékrendünk szerint nem elfogadható. Mondok 
kiegészítő példát, nem fogok nagyon hosszan beszélni a dologról. Tudja az elnök úr is, 
illetve a bizottság tagjai is, hogy ízeiben szét tudnánk szedni azt a történetet, ami a 
hátunk mögött van az elmúlt 5 évben ennek kapcsán, de nem ez a cél, hanem 
elsődlegesen most a tárgysorozatba vétel kérdésköre. De azért nem tudok elmenni 
amellett, hogy szóba ne hozzam példaként azt, hogy 2010-et követően a 
közfoglalkoztatottakat érintően milyen fajta negatív diszkriminációk következtek be.  

Az egyik az, ami gyakorlatilag megkülönbözteti őket a más jogviszony keretei 
között foglalkoztatott emberektől. Itt a bizottság keretei között is attól sokkal 
részletesebben, mint ahogy ma már többször is elmondtam, hogy abszolút módon 
érthetetlen és elfogadhatatlan példaként az, hogy miért van megkülönböztetés a 
szabadság elérése tekintetében. Ugye, tudjuk nagyon jól mindnyájan, hogy a 
pótszabadságok megállapításánál indifferens, érdektelen az, hogy a közfoglalkoztatott 
mennyi szolgálati időt produkált az előtte levő időszakban, és indifferens az, hogy 
mondjuk, hány gyermeket nevel. (Becsó Zsolt (Fidesz) megérkezett.) Más jogviszony 
keretei között ez nyilván beszámítolásra kerül, a „nyilván” itt is igaz kellene, hogy 
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legyen. Rengeteg kezdeményezésünk volt már a Parlament falai között ennek a 
megváltoztatására, mégsem történt semmi. 

Egy másik kézzelfogható és talán jó példa, ami a megélhetést érintő kérdéseket 
vette körül, magyarul az, hogy emlékeznek képviselőtársaim Zsigó Marcell elhíresült 
mondatára, a 47 ezerből is meg lehet élni, és ehhez néhányan kapcsolódtak, 
csatlakoztak is. Gyakorlatilag a korábbi megszerzett jövedelmüket a 
közfoglalkoztatottaknak ez a kétharmados kormány, ami már nem kétharmados, 
egyharmaddal csökkentette vásárlóerő értékben. Tudom, van egy másik szelete is a 
történetnek, hogy a segélyből kikerültek körében viszont a segélynél többet kapnak. 
(Nagyon zavaró, erős zaj hallatszik a szomszéd teremből.) Mind a kettő igaz, de azt 
gondolom, az alapjaiban rossz, hogyha valaki dolgozik, és a korábbi 
munkatevékenységéhez illesztetten kevesebb jövedelemre tesz szert, rosszabb 
jövedelmi pozícióba kerül.  

Maga ez az előterjesztés, ami a közmunkacsapda felszámolásához kapcsolódik, 
értékítéletem szerint mindenképpen támogatandó, támogatható, hiszen tudjuk 
nagyon jól, hogy nagyjából attól függ, milyen időszakokat élünk, de nagyjából 6-
8 százalék az elhelyezkedési ráta értéke az elsődleges munkaerőpiacon a 
közfoglalkoztatásban. Minden olyan dolog, ami azt segíti, hogy a könnyebb 
integráció, illetve a támogatási lehetőségekben való részvétel biztonságosabb legyen, 
a mi értékeink szerint is támogatható. Mindezek mellett van néhány olyan eset, 
amikor az aktív korúak ellátására való jogosultság tekintetében vagy éppen a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatások szüneteltetésével, úgy érzem, mintha nem 
pozitívabb, hanem adott esetben negatívabb helyzetbe kerülnének a 
közfoglalkoztatottak. Lehet, hogy ez a kormányoldal számára persze kedvező, ezt 
mindenképpen érdemesnek tartom majd még egyszer újragondolni, de ezzel együtt is 
és mindezek mellett is támogatásra javaslom az előterjesztést.  

Azt kérem képviselőtársaimtól is, hogy gondolják meg és fontolják meg, mert 
ha már a közfoglalkoztatottak társadalmát építik, ráadásul úgy, hogy sajnos nagyon 
sok embert kirúgnak a közszférából, és a közfoglalkoztatottak körében ugyanazt vagy 
nagyon hasonló munkatevékenységet látnak el utána éhbérért, ez nagyon 
ellentmondásos, és az én értékrendem szerint orcátlan tevékenység is. Ebből 
kifolyólag tehát érdemes lenne megragadni minden olyan lehetőséget, ami pozitív 
irányba tudná mozdítani a folyamatok alakulását a közfoglalkoztatottakat érintően, 
ezért én a magam részéről mindenképpen támogatom, és még egyszer arra kérem 
képviselőtársaimat, hogy gondolják meg a javaslat támogatottságát. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.  
Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, akkor a kormánypárt részéről annyi 

kiegészítést, annyi véleményt fogalmaznék meg az indítvánnyal kapcsolatban, hogy 
természetesen, Gúr képviselőtársam, nem folytatnánk le azt a szokásos vitánkat a 
közszolgáltatásról, amit egyébként itt a bizottságban meg szoktunk tenni. Azt 
gondolom, minden vita mellett is nem árt hangsúlyozni, hogy a magunk részéről 
magát a közfoglalkoztatást egy áttörésnek tartjuk a korábbi segélyezési rendszerhez 
képest. Minden esetlegesen felmerülő kérdése mellett is egy nagyon fontos szociális, 
társadalmi tényezőnek gondoljuk ennek a magyarországi bevezetését, és 
természetesen abban is egyetértünk, hogy a közfoglalkoztatás egy lépcső kell, hogy 
legyen az elsődleges munkaerőpiacra mindenki számára, de ettől függetlenül vannak 
közöttünk nézeteltérések a dologgal kapcsolatban, amelyek valószínűleg fenn is 
fognak maradni.  
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A képviselő asszonynak az előterjesztése kapcsán két dolgot szeretnék 
mondani. Elöljáróban azt, hogy van talán két szakmai ok, ami miatt nem fogjuk tudni 
támogatni a tárgysorozatba vételt. Az egyik alapvetően az, hogy a javaslat szerint a 
közfoglalkoztatási közalkalmazott, tehát a közfoglalkoztatott elveszítené a 
közfoglalkoztatotti munkahelyét, aki a munkaerőpiaci-szolgáltatásban akarna részt 
venni a javaslat szerint, tehát ez egyértelműen hátrányos a közfoglalkoztatottak 
részére. A másik ok pedig az, hogy a munkavállalást jelenleg nem akadályozza a 
közfoglalkoztatónak a közös megegyezés megtagadása, a mostani javaslat pedig 
ebben is változást hozna. Mind a kettőnél úgy ítéljük meg, hogy egyébként a 
közfoglalkoztatási rendszert érné hátrány, ezért nem tudjuk támogatni. 

De van egy másik ok, és ez, bocsásson meg, képviselő asszony, formai ok. Azt 
gondolom, egyébként elfogadva az ön jobbító szándékát az ügy kapcsán, hogy egy 
olyan címmel ellátott előterjesztés, amely a közmunkaprogramot 
közmunkacsapdának állítja be, ezzel alapvetően egy politikai nézetkülönbségre tesz 
utalást a benyújtott javaslatával. (Nagyon zavaró, erős zaj hallatszik a szomszéd 
teremből.) Mi alapvetően másképp ítéljük meg a közfoglalkoztatást, tehát már ezen 
formai ok is elég lenne ahhoz, miszerint azt mondanánk, hogy ezt a javaslatot ebben a 
formában nem tudjuk támogatni.  

(Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő asszony! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Tisztelt Képviselőtársaim! 

Szerintem egy kis félreértés van, és ezt szeretném tisztázni. 
Tehát ez a bizonyos, amit ön első okként említett, és bár a zörgésnél nem 

nagyon hallottam Gúr képviselőtársamat, de úgy tűnt, mintha ő is erre reflektálna. Itt 
arról van szó, hogyha valakit próbaidőben elbocsátanak, akkor újra ne kelljen 
végigmennie a procedúrán, tehát erről szól ez a kodifikált javaslat. Úgyhogy itt szó 
nincs arról, hogy a közfoglalkoztatottakat bármilyen hátrány éri, pont azt 
kodifikáltam le, hogy ne érje őket hátrány, és könnyebben vissza tudjanak kerülni az 
elsődleges munkaerőpiacra.  

Viszont még egyszer mondom, ez még csak a tárgysorozatba vétel, és jó lenne 
tisztázni, hogy ebben a periódusban még semmi olyan nincsen, ami hátrányosan 
érintené őket. Vagy arról van szó, amire példákat hoztam a kodifikációban, vagy arról 
van szó, hogy az ombudsmani állásfoglalás is megerősítette azt, amit letettem az 
asztalra. Azt viszont meg kell tenni a közmunkában, törekedjenek az emberek felé, 
hogyha lehetőség nyílik az életükben arra, hogy az elsődleges munkaerőpiacra be 
tudnak kerülni, akkor ne szenvedjenek hátrányt azért, mert közmunkások, vagy arról 
van szó, és ez a szociális rész arról szól, hogyha véget ér a közmunka, akkor rögtön 
bele tudjanak csatlakozni a szociális ellátórendszerbe, és ne legyenek ott szociális 
ellátás nélkül.  

Kérem, hogyha indokolásra, szakmai egyeztetésre van szükség, akkor ilyen 
indokkal a tárgysorozatba vétel előtt ne mondjanak nemet a javaslatra, hanem 
engedjék tárgysorozatba venni, és utána közös erőfeszítéssel tegyük ezt olyanná, ami 
mindenképpen a célt szolgálja. Ehhez kérem az önök együttműködését. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr! 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Csatlakozni szeretnék, mert Szél Bernadett megszólalása és vélekedése olyan 

témáról szól, amely a kormány szándékának szavakban történő megjelenését is 
magában hordozza. Magyarul: a kormány és a kormánypárti politikusok mindig, 
folyamatosan arról beszélnek, hogy hogyan és miképpen lehet jobb helyzetet 
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teremteni és megtenni e tekintetben. Tehát nagy tisztelettel azt kérem 
képviselőtársaimtól, hogy Szél Bernadett javaslatát támogassák.  

Az a meggyőződésem e tekintetben, hogy van pontosítani való dolog, de ez ne 
legyen tárgya annak, hogy jobbító intézkedéseket ne lehessen foganatosítani, ezért 
még egyszer nagy tisztelettel azt kérem, hogy a tárgysorozatba vételt támogassák. 
Köszönöm szépen. 

Döntés a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, van-e egy egyéb kérdés, észrevétel. 
(Nincs jelzés.) Kérdezem, hogy ki az, aki a képviselő asszony által előterjesztett 
módosító indítvány tárgysorozatba vételét támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki 
ellene van? (Szavazás.) 4 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 
Köszönöm szépen. Ezzel a bizottság a tárgysorozatba vételt elutasította.  

Köszönöm szépen a képviselő asszony megjelenését. 

Egyebek 

Egyetlenegy napirendi pontunk van, az Egyebek. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. (Nincs 
jelzés.)  

Az ülés berekesztése 

Megköszönöm a bizottság tagjainak a részvételt, és mai bizottsági ülésünket 
berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 22 perc) 

  

Szatmáry Kristóf 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Gálné Videk Györgyi és Turkovics Istvánné 


