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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 3 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Ha jól látom, némi késéssel, de határozatképesek 
vagyunk. Köszöntöm képviselőtársaimat a Vállalkozásfejlesztési bizottság őszi 
első ülésén. (Gúr Nándor érkezik.) Üdvözlöm képviselő urat.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Kérdezném, hogy a 
napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. Nagyon gyorsak 
leszünk, az első egy háromperces napirendi pont. (Dr. Szél Bernadett 
jelentkezik.)  

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Szeretnék előre kerülni, ha 

lehetne. Két másik bizottságban nagyjából egyszerre ott kell lennem, és át kell 
még érnem a parlamentbe, ezért fogalmaztam meg azt a kérést, amit a kolléga 
megígért, hogy továbbít.  

 
ELNÖK: Jó, akkor akceptálva a dolgot, az önálló képviselői indítvány 

tárgysorozatba vételét Szél Bernadett képviselőtársunk részéről az 1. 
napirendi pontba vennénk, utána következne a ’14. évi költségvetésről szóló 
törvény végrehajtásáról szóló és utána Varju képviselőtársunk önálló 
indítványa. Kérdezném így a bizottságot, hogy ki az, aki elfogadja és támogatja 
a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag 
elfogadtuk.  

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 
törvénynek a közalkalmazottak és a közszféra munkavállalói 
munkakörülményeinek védelmében szükséges 
módosításáról szóló T/4842. számú törvényjavaslat  

Akkor ezennel átadnám a szót képviselőtársunknak.  
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, alelnök 

úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Ez a törvényjavaslat, amely most a 
tárgysorozatba vétel érdekében került a bizottság elé, alapvetően azokat a 
kiskapukat kívánja bezárni, amelyek következtében egy szörnyű gyakorlat 
alakult ki Magyarországon, méghozzá az, hogy alkalmazottak, dolgozó 
emberek elveszítik a munkájukat, és sok esetben ők vagy akár mások ugyanazt 
a munkát közmunkásként folytatják. Ez most már az egész országban 
megfigyelt gyakorlat, és az LMP-frakciónak az a törekvése, hogy azokat a 
kiskapukat, amelyeket kihasználva ezt a jogsértést folytatni lehet az 
országban, ezeket bezárja, és ilyen módon a dolgozó embereket, úgymond 
alkalmazott embereket védje attól, hogy ugyanazt a munkát sokkal kevesebb 
pénzért végezzék vagy ők vagy mások.  

Szeretném azt hangsúlyozni, hogy itt akár 30-50 százalékos 
fizetéscsökkentésekről is szó van e rendszer működése miatt. Detektáltuk azt 
is, hogy 2013 végén történt egy nagyon fontos változás, volt egy 
kormányrendeleti szabály, amely hatályon kívül helyezte - és innentől kezdve 
világosan tudjuk, ez a szabály végül is azt helyezte hatályon kívül -, hogy a 
statisztikai létszámot nem kell bővíteni a közmunkásokkal. Én azt gondolom, 
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ismerem az erre vonatkozó magyarázatokat, de azt gondolom, hogy ha a 
szabályozó célja az lett volna, hogy egy jó rendszert működtessen, akkor ezt 
meg tudta volna oldani máshogy is. Ezzel gyakorlatilag azt érte el, hogy bárki 
kirúgható és a helyére közmunkás felvehető. Ez annak idején nem kapott 
akkora hangsúlyt, ennek a kormányrendeleti szabálynak a hatályon kívül 
helyezése, de most már látjuk, hogy miért volt erre szükség.  

Alapvetően két változást javasolok ebben a törvényjavaslatban, az egyik 
az, hogy fennálljon ennek a statisztikai létszámnövelésnek a követelménye, 
méghozzá nemcsak havi, hanem hat havi átlagban. Ezt azért tartom 
fontosnak, mert megfigyeltük azt is, hogy csoportos létszámleépítéseket is 
alkalmaznak, azt gondoljuk, hogy ha ez a hat havi rendszer életbe lépne, akkor 
ez ellen is védené a munkavállalókat.  
A másik pedig, hogy két erős garanciát építenénk be. Ugye, korábban három 
hónapos volt az az időköz, ami alatt ezt a váltást nem lehet megtenni, tehát ez 
a kivárási idő van, mi ezt közalkalmazotti jogviszony esetében 12 hónapra 
emelnénk, tehát a közalkalmazottaknak még egy erősebb védelmet is adnánk. 
Én azt gondolom, hogy ez egy olyan törvényjavaslat, ami egy 
minimumkövetelményt fogalmaz meg. Ettől erősebbet lehet alkalmazni, ettől 
gyengébbet nem tartok elfogadhatónak. Ha önök a tárgysorozatba vételét 
ennek a törvényjavaslatnak nem támogatják, akkor ez azt jelenti, hogy 
együttműködnek azzal a törekvéssel, amely végső soron a dolgozó magyar 
emberek fizetése egy jelentős részének az elveszítéséhez járulhat hozzá, és 
hozzá is járul.  

Maga a Belügyminisztérium volt az, amely egy közérdekű 
adatigénylésemre válaszolva visszafoglalkoztatási indexeket számolt ki, és ők 
maguk is leírták azt, hogy ez egy létező gyakorlat ebben az országban.  

Én arra kérem az önök támogatását, vagy ahhoz kérem az önök 
támogatását, hogy ezt a rendszert felszámoljuk. Ez a törvényjavaslat ebben a 
felszámolásban, egy stabil jogviszonyt eredményező rendszer kialakításában 
egy fontos mérföldkő lehet. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném képviselőtársaimat, van-e 

kérdés, észrevétel. Parancsolj!  
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, 

köszöntöm alelnök urat is. Az előterjesztés, amely Szél Bernadett részéről 
megfogalmazásra került, egyértelmű, és azt kell hogy mondjam, hogy az 
elmúlt időszak tapasztalásain alapuló. A parlament falai között is többször 
szóba hoztuk - ellenzéki politikusok, szocialisták, LMP-sek, mások is -, hogy 
nincs rendjén az, amikor közalkalmazotti, kvázi köztisztviselői, közszolgálati, 
mindegy, hogy fogalmazunk, munkaköröket elveszítő emberek utána 
közfoglalkoztatottként visszafoglalkoztatásra kerülnek. Tehát a közszolgák, a 
köztisztviselők, közalkalmazottak. Abszolút nemhogy nem humánus, hanem 
durvább jelzőket is tudnék használni ennek a megfogalmazására. Éppen ebből 
fakadóan nem szeretném ezt túlragozni, csak annyit szeretnék kérni a 
bizottság tagjaitól szakmai megfontolások alapján is és emberségi 
szempontokból is, hogy azt a követelményrendszer, amelyet képviselő asszony 
előterjesztett, kellő alaposságú indoklási háttérrel megtámogatott, azt 
egyszerűen az emberek érdekében támogassa a bizottság. Ne a politikai - 
idézőjelbe tett - identitástudat határozza meg azt, hogy most mi a viszonyulás 
ehhez a dologhoz, hanem az, hogy az egyes emberek mindennapi jólétét, 
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mindennapi megélhetési lehetőségét hogyan és miképpen kívánják támogatni. 
Erre kérem nagy tisztelettel önöket tehát, hogy támogassák az előterjesztést. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Tessék! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP) alelnök: Köszönöm én is a lehetőséget. 

Csak röviden: az Ellenőrző albizottság keretei között foglalkoztunk ezzel a 
kérdéssel, és én azt figyeltem meg, hogy a probléma létét is megpróbálják 
illetékesek eltagadni vagy bagatellizálni - inkább így mondom, tehát egy 
jelentéktelen létszáma vonatkoztatni. Szerintem egy jó lehetőség, egy eszköz 
ez az előterjesztés, tehát, ha valóban nincsen probléma, akkor - ezt nyilván 
idézőjelben mondom - az előterjesztés elfogadása nem okozhat gondot ilyen 
tekintetben, ha meg tényleg lehet emberek tömegeinek ezáltal segíteni, ez egy 
eszköz erre, akkor érdemes ezt az előterjesztést támogatni. Tehát én is azt 
javaslom, hogy támogassuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném a bizottságból még valaki 

kíván-e felszólalni. (Nincs jelentkező.) Ha nem, én a Fidesz-frakció részéről 
annyit tennék hozzá, hogy nem letagadva, de a probléma mértékére 
vonatkozólag egészen más helyzetet látunk mi, hogy ez mekkora probléma 
vagy nem probléma a közfoglalkoztatásban. Tehát az, hogy ez tendenciaszerű 
lenne, hogy így próbálják bizonyos munkavállalók bérét csökkenteni, ez 
biztosan országosan így nem igaz. Tehát erre nekünk is vannak 
visszajelzéseink. Egyedi esetek nem kizártak, de tendenciaszerűen ezt a 
problémát mi így nem érzékeljük. Ugyanakkor a benyújtott anyaggal 
kapcsolatban az a fő problémánk, hogy amennyiben az állományi létszám 
bővítése lenne az egyik feltétele a támogatás odaítélésének, akkor alapvetően a 
potenciális közfoglalkoztatottak számának csökkenése valószínűsíthető. Ami, 
alapvetően azzal a céllal, hogy mindenkinek tudjunk munkát adni, aki 
dolgozni akar, és tud, azzal ellentétes lenne. Így ebben a formában az 
előterjesztést mi nem támogatjuk.  

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP) előterjesztő: Nagyon sajnálom, hogy 

csak az egyik oldalról kaptunk támogatást, a másik oldalról nem. Azt 
gondolom, hogy azért nem lehet letagadni, hogy itt egy tendenciaszerű 
jelenségről van szó, mert maga a belügyminisztériumi anyag, amit meg fogok 
küldeni a bizottságnak, mert lehetséges, hogy elkerülte az önök figyelmét, 
bizonyítja azt, hogy az egész országban, minden megyében gyakorlatilag 
működik ez a rendszer, és gyakorlatilag ez a jéghegy csúcsa, hiszen az én 
adatkérésem sokkal teljesebb körű volt, mint amit én válaszként megkaptam. 
És az is azt mutatja, hogy a rendszer felállt, és működik. Azt gondolom, hogy 
ha a teljes adatkérésemet teljesítette volna a Belügyminisztérium, akkor 
minden kétséget kizáróan bizonyítást nyert volna az a számok nyelvén is, hogy 
itt egy brutálisan elterjedt gyakorlatról van szó. De meg fogom küldeni a 
bizottságnak azt a dokumentumhalmazt, amit én kaptam, és nagyon kérem 
önöket, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Tekintve, hogy ez a 
Vállalkozásfejlesztési bizottság, itt helye van, hogy ezzel ténykedjenek, bár én 
továbbra is azt várom, hogy a Költségvetési bizottságnak létrejöjjön a törvény 
szerint is kötelező ellenőrző albizottsága, amely az elmúlt években most már 
több mint ezermilliárd forintot elköltött közmunkarendszernek az 
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ellenőrzését is el tudná végezni. Nagyon jelentős pénzek mennek el 
közmunkára, és semmiképpen nem lehet az a cél, hogy ennek a rendszernek 
az legyen a vége, hogy a dolgozó emberek kevesebb fizetést kapnak, és 
elveszítik a munkájukat.  

A másik pedig, hogy én nem egészen értem a kormánypártoknak ezt az 
érvelését. Ez egy tárgysorozatba vétel, ha önöknek valamilyen részletkérdéssel 
problémájuk van, akkor, ha tárgysorozatba vennék, akkor ezt módosítóval 
tudnánk kezelni. Viszont hadd húzzam alá, hogy az a három hónapos időköz, 
ami jelenleg szerepel az anyagokban, nagyon kevés. Ez nem maradhat így. Azt 
figyeltük meg, visszajelzésekből tudjuk, hogy ezt a három hónapot kibekkelik 
emberek, úgy, hogy másokkal végeztetik el azt a munkát, és utána jönnek a 
közmunkások. De rengeteg helyen meg sem várják azt a három hónapot. Ezért 
kell a hat hónap, illetve a közalkalmazottak esetében, hogy fokozott védelem 
legyen, a 12 hónap, hogy semmiképpen se lehessen ilyen átmeneti 
intézkedésekkel plusz terhet tenni az ott dolgozó emberek nyakába, másokat 
meg kirugdosni. Én ennek az intézkedésnek a fontosságát létszükségletnek 
érzem. 

A másikkal kapcsolatban pedig én azt várom, hogy ha önöknek ez így 
probléma, nagyon szeretném, ha a kormánypártok jönnének elő a saját 
javaslataikkal, mert azt gondolom, hogy védeni kell a dolgozó embereket attól, 
hogy kevesebb pénzért végezzék el ők vagy akár mások ezt a munkát. 
Mindenesetre köszönöm, hogy meghallgattak.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy van-e egyéb kérdés, 
észrevétel. (Nincs jelentkező.) Akkor kérdezem, hogy ki támogatja a 
tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) 3 igen, 6 nem. Köszönöm szépen. A 
bizottság nem vette tárgysorozatba.  

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló T/5954. 
számú törvényjavaslat 

A következő napirendi pont az eredeti 1. napirendi pont lenne. Ebben 
arra tennénk javaslatot, a bizottságnak arról kell döntenie, hogy a részletes 
vita során a törvényjavaslat mely részeit kívánja a bizottság megtárgyalni. Az 
egyeztetett javaslat alapján a törvényjavaslat 14. §-ára és az 1. mellékletre 
kiterjedően jelentkezne be a Vállalkozásfejlesztési bizottság a részletes vitára.  

Határozathozatal 

Kérdezném, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. Ha nincs, 
akkor kérdezem, hogy ki az, aki támogatja, hogy ezekre vonatkozólag folytassa 
le majd a bizottság a vitát. (Szavazás.) Egyhangú igen. Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztést ily módon elfogadta.  

A munkavállalók helyzetének javítása érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló H/4808. számú határozati javaslat  

Ezzel át is térhetünk az eredeti 3. napirendi pontra. Képviselőtársamé a 
szó.  
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VARJU LÁSZLÓ (független) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! Tulajdonképpen az 1. napirendi pont folytatásaként egy csoporton 
túl a munkavállalók helyzetének javítása érdekében szükséges intézkedésekre 
teszünk javaslatot képviselőtársaimmal közösen. Három terület van, amire ez 
kitér, és amit indokoltnak tartunk, hogy ebben a határozattervezetben a 
parlament kötelezze el magát. Azt követően kérjük azt, hogy vegyük 
napirendre és vitassuk meg.  

A három pontból az első lényegében az, hogy elismerjük kölcsönösen 
azt, hogy a létminimum fenntartásához szükséges költségek ma nagyobbak, 
mint, ami a minimálbéres fizetésből való megélhetést lehetővé teszi, és éppen 
ezért egy időn belül elkötelezzük magunkat amellett, hogy igenis a 
létminimum összege egyezzen meg a minimálbérrel. Az már csak a helyzet 
pikantériája, hogy a beadványunk óta a létminimum nyilvántartását a 
Statisztikai Hivatal keretében ezt átalakították, de a dolog lényege ettől még 
nem változott meg. Igenis ahhoz, hogy egy felnőtt ember a minimális 
fogyasztását fedezni tudja, ehhez a gazdaság mai helyzetében, különösen, ha a 
kormány érveit és propagandáját is figyelembe vesszük, akkor ennek megvan 
a fedezete. Éppen ezért kérjük azt, hogy legyenek szívesek, támogassák ezt a 
kezdeményezésünket, amelyben erre teszünk javaslatot. Javaslatot teszünk 
még továbbá arra, hogy azon gyakorlat ellen szóljunk közösen, amikor 
munkavállalóknak egy-egy gazdasági nehézség esetén egy adott cégnél éppen 
a munkabére az, ami nem kerül kifizetésre, és hogy ez ne fordulhasson elő, ezt 
jogszabályi alapon, jogszabállyal megtámasztva segítsük. Hogy azok, akiknek 
igazából a vállalkozás kockázatát nem kell viselniük, hiszen ők a munkájukat 
elvégezték, a munkaerejüket odaadták a vállalkozáshoz, az ő számukra 
munkabér kerüljön kifizetésre. Tehát ezzel a kettővel indokolnám azt, hogy ezt 
a határozattervezetet - tisztelettel kérem a bizottságot, hogy - támogassák. Ha 
további érvekre van szükség, akkor természetesen majd állok elébe. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Tessék!  
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP), alelnök: Köszönöm szépen. Nem árulok 

el nagy titkot, én támogatni fogom az előterjesztést azért, mert minden olyan 
előterjesztést támogatni fogok, amely a legkevesebbet kereső magyar 
munkavállalók helyzetén javít. Több törekvésünk volt nekünk is hasonló, 
nekünk egészen konkrétan a minimálbér nettó összegének a 100 ezer forintra 
emelése volt a javaslatunk, és valóban az élet annyiban haladta meg ezt a 
helyzetet, hogy most már nincsen hivatalos létminimumadat. Azt gondolom, 
hogy nem ez a probléma megoldása, hanem az, hogy valóban változassunk 
azon a helyzetet, ami nem abszolút értékében, hanem százalékos arányában is 
bemutatható, vagyis, hogy GDP-arányosan elképesztően keveset költenek 
Magyarországon a munkabérekre. Tehát nemcsak abszolút összegében 
alacsony például a magyar minimálbér, hanem összehasonlítva akár egy 
nyugati minimálbérrel, a GDP százalékában mérve is alacsony. Ebben több 
lehetőség van, ez élénkítené a gazdaságot, mindenkinek jó lenne, és benne van 
a magyar gazdaságban, hogy nőjön ilyen módon a minimálbér.  

Tehát én támogatom az előterjesztést, egyet tennék csak hozzá, de azt 
gondolom, hogy próbáljuk megelőlegezni, hátha tárgysorozatba veszi a 
bizottság, én örülnék neki, ha ez megtörténne, akkor nyilván én azt gondolom, 
hogy az Országgyűlés előtti vitában a 2. pontot egy picit részletesebben is ki 
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lehetne dolgozni. Bár az indokolásból azért kiderül, hogy pontosan mire 
gondol az előterjesztő. Én annyit tennék le az asztalra, amit többször 
elmondtam, hogy szerintem nekünk itt az az egyik legfontosabb feladatunk, 
hogy a magyar kkv-képviselő foglalkoztatását segítsük. Gondolom, ez a célja 
ilyen módon ennek a pontnak is. Tehát még egyszer támogatom az 
előterjesztés tárgysorozatba vételét.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsolj! 
 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Négy rövid megjegyzést tennék. Az egyik az, hogy annak örülök, hogy a 
demokratikus koalíció felcsatlakozik azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek 
a korábbi esztendőkben a Magyar Szocialista Párt részéről már erőteljesen 
megfogalmazásra kerültek. Sajnos még érvényesítésre nem. Azért örülök, 
mert egyre többen vagyunk, úgy látom, a magyar parlament falai között, akik 
azt gondolják, hogy a mai minimálbér, ami egyébként, mindegyikünk tudja, 
ötezer forinttal kevesebbet ér vásárlóerő-értékben mint a 2010-es minimálbér, 
még ha bruttóban sokkal többnek is mutatkozik, még ha nettóban is valamivel 
több, de vásárlóerő-értékben kevesebb. Ezért a megélhetés alapját nem 
biztosítja. Hát még, hozzáteszem, az a 47 ezer forint, ami ma 52, amiből meg 
lehet élni, mondták egyes képviselőtársaim. Nem megyek a mélyére a 
történetnek, egy szó mint száz, az a forrás, ami nagyon sok ember kezében van 
minimálbérként vagy attól kevesebb összegként - a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalra hivatkozom -, a legutolsó kimutatása, amely egy egészéves 
adóbevallás alapján született, azt tárja elénk, hogy a létminimum alatt keres 
2,2 millió ember. Értik ugye, amit mondok? 2,2 millió ember. Hozzáteszem 
azt is, hogy minimálbért vagy minimálbér alatti jövedelmet szerez 1,3 millió 
ember. Ez minden harmadik ember Magyarországon a keresők közül. A 2,2 
millió meg több mint a fele az akármilyen statisztikai bűvészkedéssel 
összehozott foglalkoztatotti számadatoknak. Ez az első megjegyzésem, hogy 
azt érzékeltessem önökkel, hogy miért fontos az, hogy az alacsony jövedelmi 
kategóriában lévő emberek számára többletforrásokat juttassunk, 
természetesen az elvégzett munkához hozzáillesztetten.  

A második, ami ehhez szorosan illeszkedik, az az, hogy 
tisztességtelennek tartom azt a folyamatot, ami arról szól, hogy a 
létminimumnak a fogalomrendszerét is törlik. Az elmúlt évtizedekben volt 
valami egzaktivitás, amihez illeszteni, mérni lehetett. Most, mivel látható 
módon nyílik az olló e tekintetben, a minimálbér, létminimum, egyéb dolgok 
tekintetében, ezért úgy akarják megoldani ezt a helyzetet, hogy törlik a 
fogalomtárból a létminimum egy főre eső összegének a számítását, ne is 
kelljen ezzel foglalkozni, ne is lehessen semmilyenfajta összehasonlításokat 
tenni. Én azt gondolom, hogy nem ez a megoldás. A megoldás az, hogy olyan 
fajta jövedelempolitikát kell folytatni, amely tekintetében a társadalom 
többsége nem vesztesévé válik ezeknek a folyamatoknak, a kisebbsége meg 
búsás haszonélvezőivé, hanem mindenki valamilyen szinten pozitív 
hozadékkal tud kiszállni a történetből. Nem megyek bele a részletekbe, mert 
akkor ma este 6 órakor is itt fogunk ülni a parlamenti vita helyett. 

A harmadik megjegyzésem, hogy abszolút módon egyetértek, és 
támogatom azt, hogy a megdolgozott munkabér odajusson, akit ez megillet. 
Magyarul itt az előterjesztésben megfogalmazódik, hogy akár a gazdasági 
társaság vezető garnitúrája vagy épp a tulajdonosi kör személyes vagyoni 
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felelősséggel is helytálljon ezekért a bérekért. Igen, azt gondolom, hogy 
szükség van arra, hogy az, aki foglalkoztat, az felelősségteljesen 
foglalkoztasson, azaz a munkavégzéssel párosuló bér kifizetésének a 
garanciáját akár a saját vagyonával is fedezze. Én azt hiszem, hogy ezek mind-
mind olyan előterjesztésbeli gondolatok, amelyeket politikai hovatartozástól 
függetlenül támogathatók és szerintem támogatandók is. 

Ezért az utolsó gondolatom pedig arról szól, hogy újólag nagy 
tisztelettel azt kérem a bizottság tagjaitól, hogy támogatásukkal engedjék meg 
azt, hogy beszélni lehessen ezekről a kérdésekről, érvelni lehessen, hogy el 
lehessen jutni oda, hogy lehet, hogy nem ez a legjobb megoldás, amit 
képviselőtársamék előterjesztettek. Lehet, hogy van ettől jobb, lehet, hogy van 
más, ami az emberek érdekét szolgálja. De beszélni lehessen róla, és lehessen 
pozitív eredményt elérni. Nem hiszem, hogy a Fidesznek vagy a 
kereszténydemokratáknak az a céljuk, hogy minden olyan törekvést, ami jó 
irányba viszi a folyamatok alakulását, azt meggátolja. Nem hiszem, hogy az 
emberek ellenében akarnak cselekedni.  

Nagyon nagy tisztelettel azt kérem, a szavazatukon keresztül is fejezzék 
ki mindezt, és támogassák a tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném, van-e más észrevétel. (Nincs 

jelentkező.) Ha nincs, én annyit tennék hozzá, nem feltétlenül provokálva a 
vitát, mert akkor valóban itt fogunk ülni nagyon sokáig, de azért azt 
megjegyezném, hogy az az elérni kívánt cél, ami az anyagban szerepel, vagyis, 
hogy a nettó minimálbér érje el a létminimumot, ez az elmúlt 25 évben 
egyszer sem volt így. Ehhez a legközelebb valamikor 2002 környékén állt az 
ország, az akkori minimálbér jelentős emeléseknek köszönhetően, majd azt 
követően ez a 90 százalék körüli szintről visszaesett 70-75 százalék körüli 
szintre, és valóban a célt egyébként fontosnak tartva csak jelezném 
képviselőtársaimnak, hogy a korábbi időszakhoz képest egy jelentős, 
majdnem 43 százalékos minimálbéremelés történt az elmúlt öt évben. Ugye 
70 egynéhány ezer forintról 105 ezer forintra emelkedett a minimálbér. Ehhez 
hozzátenném még azt, hogy alapvetően arról beszélünk, hogy van 
Magyarországon egy olyan rendszer, ahol a minimálbért közvetlenül nem a 
kormányzat szabja meg, hanem a munkaadók és a munkavállalók szabják 
meg, és csak az ő egyet nem értésük esetén van a kormánynak különböző 
jogosítványa e tekintetben. De egyébként alapvetően a magyar bérek 
emelésének céljával, főleg az alacsony jövedelműek tekintetében egyébként 
egyet is kell hogy értsünk, és ez ügyben azt gondolom, elég sok mindent 
tettünk is az elmúlt években. 

Egyet tennék hozzá még egyébként, pont, ha már itt szóba került, és a 
bizottságunk neve is elsősorban vállalkozásfejlesztési, hogy azért egyet nem 
szabad elfelejteni, hogy a bérek emelésének van egy olyan ütemezése, amit a 
hazai vállalkozói szektornak ki kell tudnia termelni. A benyújtott javaslat 
számítása szerint egy olyan drasztikus emelés történne lényegében az egyik 
évről a másikra, amely közel 130-135 ezer forintos minimálbért eredményezne 
jövőre, amelyet képviselőtársaim ismerik a magyar vállalkozókért folytatott 
küzdelmünket is, valószínűleg nagyon-nagyon sok hazai kis- és 
középvállalkozás nem tudná egy lépésben megtenni. Tehát a minimálbér 
emelését fontosnak tartva, és egyébként az abban lévő - mondom - társadalmi 
szereplőket is ideértve, egy fokozatos emelésről lehet szó, mert egyébként 
munkahelyek elvesztését kockáztatjuk azzal, hogy a magyar kis- és 
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középvállalkozói szektor egy része ilyen jelentős minimálbér-emelést nem fog 
tudni kigazdálkodni. Tehát összességében én azt tudom mondani, hogy a 
célokkal egyetértve a jelen javaslat a mi számunkra ilyen formán nem 
elfogadható.  

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP) alelnök: Köszönöm szépen. Néhány 

tételmondat: a korábbi Foglalkoztatási bizottság hatásköreit, feladatköreit 
megörökölte ez az új bizottság, amely valóban ebben a ciklusban van először. 
Nyilván ez egy szemlélet kérdése is, hogy hogy hívnak egy ilyen bizottságot, de 
mondjuk úgy, hogy egészen biztosan a rövid nevek adása a bizottságoknak 
hozza azt a helyzetet, hogy a foglalkoztatásügy, munkaügy nincs a 
bizottságunk nevében, de természetesen nekünk a hazai vállalkozások mellett 
nagyon markánsan kell képviselnünk a hazai munkavállalók érdekeit is. 

A minimálbér kapcsán tett megjegyzés nem először hangzik el, ugye 
óriásplakát-kampány is volt erre a dologra, csak megállapítanám azt, amit 
ilyenkor mindig el szoktunk mondani: adómentes volt a minimálbér 2010-ig, 
majd onnantól nyilván ugyanaz a kulcs terheli a minimálbért, mint a 
sokmilliós fizetést is. Ezzel is van bajunk, ez is okozza azt a helyzetet, amit Gúr 
Nándor képviselőtársam mondott el, hogy öt év alatt 5000 forintot vesztett a 
vásárlóértékéből a minimálbér, és ez nagyon nincsen rendjén.  

Tehát rövidre zárva, én úgy ítélem meg, hogy az előterjesztés alkalmas 
arra, hogy az Országgyűlés erről vitát folytasson. Azt ki lehet egészíteni, át 
lehet alakítani, újabb ötletekkel javítani lehet rajta. Én azt javaslom 
magunknak még egyszer, hogy fogadjuk el. Köszönöm.  

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Nem fogok mély szakmai vitákba elegyedni, 

de nem hagyhatom szó nélkül, alelnök úr, azt, hogy arról beszél, hogy 43 
százalékos minimálbér-emelés történik. Persze, a bruttó tekintetében igen, de 
ebből az emberek semmit nem látnak, ez a bruttó azt jelenti, hogy mind a 
munkaadó, mind a munkavállaló lényegesen több járulékterhet fizet meg. 
Tudja, mennyivel többet? 32 ezer forint az a nagyságrend, amivel ketten 
együtt több járulékterhet fizetnek a minimálbér után, mint azt megelőzően. 
Milyen minimálbér-emelésről beszél? Lehet hülyíteni az embereket még 
bizonyos értelemben időszakos jelleggel van eredménye is, de ne haragudjon, 
a parlament szakbizottságát ne akarja már hülyíteni. Szóval azt kérem nagy 
tisztelettel, legalább ebben a szobában ne mondjon már olyat, hogy 43 
százalékkal nő a minimálbér. Hát a minimálbér növekedése az, amit az ember 
a kezébe kap, illetve az, amit ez értékében képvisel. 2010-ben 60 200 forint 
volt a minimálbér, most 68 775 forint. Ha a kettős összemérem, akkor van 13 
százalékos mértékű növekedés a nettóban. 2010 meg ’15 között meg volt 18-19 
százalékos infláció. Öt év leforgása alatt. Ennek az eredménye az, hogy ez a 
pénz kevesebbet ér 5000 forinttal, mint amennyit ért 2010-ben. Vagy 
korrekten beszélünk egymással, és nem próbáljuk meg az abszolút buta 
dolgokat itt ráerőltetni a jegyzőkönyvön keresztül a másikra, és azon 
törekszünk, hogy hogy legyen jobb azoknak az embereknek a sorsa, akik ezért 
az összegért, minimálbérösszegért dolgoznak, vagy akkor nem sok értelmét 
látom annak a párbeszédnek, amelyet itt folytatunk a bizottsági ülésen. Tehát 
megint csak azt szeretném kérni, hogy mondjuk el, igen, a bruttója tényleg 
nőtt 43 százalékot, igen, a nettója tényleg nőtt 13 százalékot, igen a 
vásárlóerő-értéke meg csökkent. Ez így igaz, mind a három kijelentés. Ne 
egyet használjunk belőle, főleg azt, ami az embereket végképp nem érinti.  



 13 

A másik dolog: érdekegyeztetés. Ugye emlékszik arra, államtitkár úr, 
hogy hogyan szűnt meg az országos érdekegyeztetés mechanizmusrendszere? 
Tudom, van Nemzeti Gazdasági Társadalmi Tanács. Vannak, akik ezt 
gittegyletnek hívják. Nem mérném még azt sem mondani, hogy alap nélkül. 
Tudom, hogy ebben a hárompólusú egyeztetési rendszerben a munkaadók és a 
munkavállalók közös megegyezése nélkül nyilván nehéz bármit tenni, bár a 
kormánynak erre is van lehetősége. Tehát beszéljünk tisztán és világosan! 
Igen, a kormánynak van lehetősége. Ja, hogy bátorsága nincs, hogy szándéka 
nincs, hogy sok minden egyéb más nincs? Ebbe is belemehetnék. Nem megyek 
bele mélyebbre, csak azt kérem, olyat fogalmazzunk meg, ami ilyen 
értelemben teljes körűen helytálló. Én elismerem azt, hogy nőtt a minimálbér 
bruttója, én elismerem azt, hogy több a minimálbér nettója most, mint 2010-
ben. Ön meg ismerje el azt, hogy sajnos ez a pénz meg kevesebbet ér, mint 
2010-ben. És az a közös dolgunk, hogy ezeknek az embereknek, ennek az 1,3 
millió embernek, meg annak a 2,2 milliónak, aki a létminimum összegét sem 
tudja megkeresni, annak a pénze többet érjen, amit megkeres, és kapja is meg, 
ahogyan az előterjesztésben szerepel, akár a tulajdonosi háttérnek a vagyoni 
jótállásával párosítva is, mert ezek az emberek igenis sanyarú körülmények 
között élik az életüket, a mindennapjaikat. Azt gondolom, hogy az a dolgunk, 
mindnyájunknak kivétel nélkül, hogy most balról vagy jobbról nézzük ezt a 
történetet, hogy ezek az emberek se szenvedjék meg a mindennapjaikat.  

És akkor nem megyek tovább, alelnök úr, csak azt kérem nagy 
tisztelettel még egyszer, hogy tényleg egy értelmes és jó szándékú, 
előremutató párbeszédet folytassunk ebben a dologban. És azért kérem, hogy 
engedjék meg azt, hogy tárgysorozatba emeljék ezt a kérdést is, mert akkor 
van esélyünk arra a parlament falai között is, hogy érdemes vitát folytatva 
talán jobb helyzetet tudjunk szülni, mint amilyen ma van. És ezzel nem 
lekicsinyelni akarom a mindennapi tevékenységüket, de azt akarom, hogy 
jobb legyen mindaz, amit csinálnak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Egy szót, mielőtt még Varju képviselőtársamnak megadom a 

szót, hogy tisztelt képviselőtársam, természetesen sok vitát folytattunk ebben 
a bizottságban, és bár hol máshol lenne a helye a politikailag is értelmezhető 
megnyilvánulásoknak, mint a parlamenti bizottságban, de azért arra 
tisztelettel felhívnám a figyelmet, mielőtt mindenki csak a saját igazságát véli 
felfedezni itt a bizottságban elmondottakban, hogy amit ön mond, az persze 
kiegészíthető, én nem mentem bele olyan részletekbe, hogy akár a családi 
adókedvezmény figyelembe vételével és egyébként abból a sok számból, amit 
ön elmondott, hogy kit érint a minimálbér adózása és egyébként abból való 
adókedvezmény által igénybe vehető plusz jövedelem. Tehát ebben egy hosszú 
vitát lehetne folytatni, hogy egyébként a minimálbéren dolgozó sokmillió 
magyar ember nettóban a családi adókedvezményekkel együtt ma vajon 
többet visz haza akár reálértékben, mint öt évvel ezelőtt vagy sem, én azt 
gondolom, hogy a számok egyébként minket igazolnak. Tehát a családi 
adókedvezményekkel együtt többet visznek haza. Hiszen az rendben van, hogy 
a minimálbér adó alá került, csak ebből az adóból nagyon-nagyon sok 
munkavállaló a családi adókedvezmények révén jelentős nettó 
jövedelemnövekedéssel tud számolni. Tehát az igazságnak azért 
mindenképpen ezért cizelláltabb körvonalai vannak. Az inflációba ne menjünk 
bele, hogy mennyi volt az infláció, mert az ön számai szerintem nem 
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stimmelnek. (Gúr Nándor: KSH!) Jó, hát valószínű, ugyanazt a KSH-t 
szoktuk olvasni mind a ketten… 

Azért mondom, hogy arra kérem képviselőtársaimat, hogy a bizottság 
szakmai kompetenciáját… tehát a politikait meg lehet kérdőjelezni, a szakmait 
azért ne tegyük, mert ezt mi sem szoktuk megtenni az önök esetében. Azt 
gondolom, hogy nem feltétlenül ugyanabból a szemüvegből látjuk. Én 
kiemeltem azt a részt is, ami a vállalkozásokat érinti ebben az ügyben, hogy itt 
bármiféle drasztikusabb minimálbér-emelésnél lehetnek problémák a másik 
oldalon. Tehát összességében kell a dolgot nézni. 

Én még egyszer annyit emelnék ki, hogy mivel a javaslat azokat a fő 
pontokat egyébként nem tartalmazza, amelyek szükségesek egy ilyen lépés 
megtételéhez, ezért a mi frakciónk itt ülő tagjai részéről a tárgysorozatba 
vételt nem támogatjuk. Köszönöm szépen.  

 
VARJU LÁSZLÓ (független) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Először is köszönöm, hogy ezt a vitát itt 
lefolytathattuk. Ha megengedi, én most nem folytatnám ezt a vitát, inkább 
annak örülök, ha kimondhatnánk azt, hogy közös igazság van abban, hogy ezt 
érdemes napirendre venni. És itt hangsúlyoznám azt, amit Gúr 
képviselőtársam említett, hogy adjunk lehetőséget arra, hogy az, ami 
nézetkülönbség, akár szakmai, akár politikai ok miatt megvan, vagy meglehet, 
azért teremtsük meg a lehetőségét annak, hogy egy határozattervezet 
keretében kötelezzük el magunkat valamennyien amellett, amit egyikünk sem 
vitatott, hogy igen, szükség van arra, hogy az alacsony jövedelműek helyzetét 
javítsuk. Vizsgáljuk meg, hogy akár a KSH adatai melyik irányt teszik 
alátámasztottá, és hogyan lehet tovább lépni, hogy valóban a megélhetés 
költségei a legrászorultabbak számára, azok bevételei e tekintetben 
javulhassanak. És éppen ezért köszönöm mindazoknak, akik már eddig is 
támogatták a hozzászólásukban azt, hogy érdemes ezt a vitát lefolytatni. 
Tisztelettel kérem, hogy támogassa a bizottság is, és vitassuk meg a 
parlamentben. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs 
jelentkező.) Ki az, aki támogatja a H/4808. számú előterjesztés tárgysorozatba 
vételét? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6. Köszönöm 
szépen. A bizottság nem támogatja. Köszönöm szépen képviselő úrnak, hogy 
előterjesztőként részt vett a bizottság ülésén.  

A bizottság 2015. évi őszi ülésszakra vonatkozó 
munkatervének megvitatása és elfogadása 

A 4. napirendi pontra térünk át. Itt egy kiegészítés érkezett elnök úr 
részéről, az beemelésre is került. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel. 
Parancsolj! 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. A kiküldötthöz 

képest megnéztük mi is, volt benne olyan, ami az időpont tekintetében nem 
teljesen érthető, de szerintem itt már kezelve van.  

Ezenkívül van olyan kérdésem, hogy hallottunk olyanról, hogy Mt.-
módosítást tervez ősszel a kormány. Mondhatnám, hogy vegyük fel a I. pont 
alá, de gondolom, hogy ezt nyilván meg fogja tárgyalni a bizottság. Viszont a 
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IV. pont alatt, ami kifejezetten a bizottság feladatköréből adódó egyéb 
feladatok, itt már eljuttattuk mi ezeket a javaslatokat, és ezek szerint be is 
ment, négy módosításra tennék javaslatot. Elsőként a Nemzetgazdasági 
Minisztérium tájékoztatója a munkaügyi szervezetek átalakításáról, szervezeti 
felépítéséről, jelenlegi működéséről és tevékenységéről, valamint az aktív 
foglalkoztatáspolitikai eszközökre fordított forrásokról. Ez szintén albizottsági 
történet is volt, nyilván időről időre a főbizottságban is elő kell hozni ezeket a 
kérdéseket. A következő, a 7., mert már egy 5. pont beépül: a 
Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója a szakképzés rendszerének 
átalakításáról, jelenlegi rendszerének működéséről és a rendelkezésre álló 
forrásokról. 8.-ként: a Belügyminisztérium tájékoztatója a közfoglalkoztatás 
aktuális helyzetéről, létszámokról és felhasznált forrásokról. A 9.: a 
Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója a munkahelyteremtés és -
megőrzés területén végrehajtott intézkedésekről a létszámok és felhasznált 
források ismertetésével. Mondhatok időpontjavaslatokat is… 

 
ELNÖK: Szerintem úgyis a minisztériumokkal kell egyeztetni. Én 

ezeket támogatom alapvetően, most az a kérdés, hogy ezeket külön napirendi 
pontba vegyük… (Dr. Varga László: Hát külön-külön. Csak azért mondtam el 
gyorsan, hogy ne kelljen egyesével külön dönteni. Ha van annyi 
rugalmasság, hogy berakjuk a munkatervbe?) Én elfogadom a munkatervet, 
de azt nem tudom, hogy akkor most külön-külön érdemes ezeket megbeszélni, 
mert azért itt van olyan a minisztérium portfoliójában, például a 
Nemzetgazdasági Minisztériumot lehet, hogy érdemes egyben megnézni.  

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Szerintem közösen oldjuk meg, van három 

olyan, ami az NGM-hez tartozik. Ugyan fajsúlyos témák, de kísérletet lehet 
tenni arra, hogy ez egy bizottsági ülés keretei között megtörténjen, és van egy 
negyedik, ami a BM-et érinti, az egy másik. Szerintem így rövidre zárható, és 
akkor egy hosszabb ülésre kell számítani.  

 
ELNÖK: Jó. Én ilyen formán kérdezném, hogy van-e még egyéb 

kiegészítés. (Nincs jelentkező.) Akkor ezekkel a kiegészítésekkel ki támogatja a 
munkatervet? (Szavazás.) Egyhangú igen. Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

Annyi van még, hogy elméletileg jövő hét utáni kedden találkoznánk. 
Köszönöm szépen. Viszontlátásra.  

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 45 perc)  

  

Szatmáry Kristóf  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


