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Napirendi javaslat  
 

1. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10094. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
 

2. A Miniszterelnökség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója a társadalmi érdekegyeztetés 
aktuális kérdéseiről, valamint a munkavállalói jogok érvényesüléséről 
 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről 
 

Megjelent  

Elnököl: Volner János (Jobbik), a bizottság elnöke 
  
Dr. Varga László (MSZP), a bizottság alelnöke 
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Hirt Ferenc (Fidesz) 
Dr. Tiba István (Fidesz)   
Gúr Nándor (MSZP) 
Horváth Imre (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

 
Bányai Gábor (Fidesz) Becsó Zsoltnak (Fidesz)  
Szatmáry Kristóf (Fidesz) Hirt Ferencnek (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)   
 

A bizottság titkársága részéről 
 

  Vásárhelyi Pál tanácsadó 

Jelen voltak 

Fülöp Attila helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
Fekete László főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 
Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár (Miniszterelnökség)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 01 perc) 

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

VOLNER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit, vendégeinket, képviselőtársaimat 
egyaránt. 

A határozatképességünket kell először megállapítanunk a bizottsági ülés 
megnyitását követően. Megállapítom, hogy 6 személyesen jelenlévő fővel és 2 
helyettesítéssel a bíróságunk határozatképes. (Derültség.) Bocsánat! Bizottságunk! 
Úgy jártam, mint az előző fejlesztési miniszter asszony. Bizottságunk, egyelőre még 
azt vezetem. A bizottságunk határozatképes. 

El kell fogadnunk a napirendünket. A képviselőtársaim már megkapták a 
napirendi javaslatot. Kérem először a támogató szavazatokat! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, úgy látom, egyhangúlag elfogadtuk a napirendünket.  

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10094. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az első napirendi pont tárgyalására kerül sor. A Nemzeti Gazdasági és 
Társadalmi Tanácsról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Ez a 
T/10094. számon fut nálunk. Ennek a részletes vitáját kell lefolytatnunk a házszabály 
44-45. §-a alapján.  

Köszöntöm az előterjesztők képviseletében jelenlévő Fülöp Attila helyettes 
államtitkár urat. Javaslom, hogy a részletes vitát egy szakaszban tárgyaljuk majd, 
mivel módosító javaslat nem érkezett a bizottságunkhoz és mi sem kívánunk 
bizottságként módosító javaslatot megfogalmazni. A részletes vita első szakaszában 
meg kell vizsgálnunk, hogy a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt 
követelményeknek megfelel-e a törvényjavaslat, ezek tartalmi és formai 
követelmények, amelyeket az Alaptörvény alapján kell hogy megvizsgáljunk. 
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e. 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Először arról kell döntenünk, hogy a házszabály 44. § (1) bekezdésének 
megfelel-e a javaslat. Kérem a támogató szavazatokat! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 
úgy látom, egyhangúlag elfogadtuk, hogy a házszabály 44. § (1) bekezdésének 
megfelel a javaslat. 

Ezt követően döntenünk kell a részletes vita lezárásáról, illetve a részletes 
vitáról szóló jelentés elfogadásáról, azzal, hogy a döntés egyben tartalmazza az 
elnöknek a jelentés benyújtására vonatkozó kezdeményezését. Kérdezem, hogy ki az, 
aki ezt elfogadja! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm szépen. Akkor a 
részletes vitát ezennel le is zártuk.  

A Miniszterelnökség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója a társadalmi 
érdekegyeztetés aktuális kérdéseiről, valamint a munkavállalói 
jogok érvényesüléséről 

A második napirendi pontunkra térünk át, a Miniszterelnökség, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatójára fog 
sor kerülni a társadalmi érdekegyeztetés aktuális kérdéseiről, valamint a 
munkavállalói jogok érvényesüléséről. Köszöntöm a Miniszterelnökség 
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képviseletében jelen levő dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár urat, illetve az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Fülöp Attila helyettes államtitkár urat és 
a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről dr. Odrobina László helyettes államtitkár 
urat és Fekete László főosztályvezető-helyettes urakat. Fülöp úr jelezte, hogy egyéb 
hivatali kötelezettségei miatt előbb kell távoznia, így először Fülöp úr részére adom 
meg a szót. Parancsoljon! 

Fülöp Attila tájékoztatója 

FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
részéről ezt a beszámolót abszolút az első napirendi pontként részletes vitában 
tárgyalt előterjesztéssel összefüggésbe tudom hozni, ezzel együtt tudjuk kezelni. 

A legfontosabb érdekegyeztető fórum vagy inkább konzultatív tanácskozási 
testület pontosan a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács, amely ’11-ben jött létre. 
Pont ez a törvénymódosítás négy év tapasztalata alapján egyrészt a mandátumok 
újra-felülvizsgálatával kapcsolatos részletszabályokat tartalmazza, másrészt pedig 
azokat a pontosításokat, amelyek a négy év alapján, azt gondoljuk, mind a 
munkavállalókkal, mind a munkáltatókkal, mind a tanácsban résztvevő civil 
szervezetekkel és egyházi képviselőkkel egyeztetve voltak. Ennek a konzultatív 
testületnek lényeges eleme, hogy a kormánytól és az Országgyűléstől is független, a 
kormány mintegy segédeszközként titkárságot biztosít a tanács részére. A tanács 
ülései rendszeresek, eddig minden évben háromhavonta, a soros elnökönkénti ülés 
volt előírva, ez a mostani módosítás értelmében és az ottani szereplők kérésére hat 
hónapra változik, pontosan azért, mert talán életszerűbben vagy gyakorlatiasabban 
lehet összehívni ezeket az üléseket.  

Ezek az ülések pontosan azért voltak, hogy az ebben résztvevő szakszervezeti 
szövetségek, valamint a munkáltatói képviseletek és civil szervezetek az általuk adott 
helyzetben fontosnak vélt társadalmi kérdést vetették fel, az általuk fontosnak vélt 
törvény vagy jogszabály módosítását, vagy meghozott jogszabály következményeit és 
az abból eredő tapasztalatokat próbálták megbeszélni. (Gelencsér Attila megérkezik.) 
Minden ülésen arra törekedtünk, hogy a kormányzat részéről lehetőleg olyan szintű 
képviselet legyen, ahol már a törvényalkotásba bele lehet építeni azokat a 
tapasztalatokat, amelyek megfogalmazásra kerülnek. Ezekre konkrét példát is tudok 
mondani: ilyen volt a családtámogatási rendszer, amit külön napon külön 
napirendben tárgyalt az NGTT és az ott elhangzott tapasztalatok később a 
kodifikációban és törvényjavaslatban is megjelentek. 

Az EMMI részéről talán ez a legfontosabb az általa segített vagy bizonyos 
szempontból felügyelt tanács esetében. Természetesen általános szabályok vannak, de 
azt gondolom, hogy a minisztériumtól független a 2010-ben meghozott törvény, 
amely a társadalmi egyeztetést minden szempontból előírja minden törvény 
vonatkozásában. A társadalmi egyeztetést meg kell tenni a jogszabályalkotás 
folyamatában, az általános társadalmi egyeztetés során minden vonatkozó szereplő 
bevonásra került. Bevezetésként ennyit szerettem volna elmondani, ha ez megfelel, 
elnök úr. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem meghívott vendégeinket, hogy ki 

szeretne hozzászólni. (Jelzésre.) Annyit kérek, hogy a jegyzőkönyv kedvéért egy 
bemutatkozással legyenek kedvesek kezdeni, mert kolléganőnk rögzíti az 
elhangzottakat. Köszönöm szépen. 
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Dr. Latorcai Csaba tájékoztatója 

DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Latorcai 
Csaba vagyok a Miniszterelnökség részéről.  

Ahogy Fülöp Attila helyettes államtitkár kollégám is elmondta, a legmagasabb 
szintű, makroszintű konzultatív fórum a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 
(Dr. Varga László megérkezik.), ahol a kormány a makroszintű gazdasági-társadalmi 
folyamatokról egyeztet az érintett oldalakkal, melyeket a helyettes államtitkár úr 
felsorolt. Ezen felül jó néhány más, alapvetően ágazatilag szerveződő érdekegyeztető 
konzultatív fórumot működtet a kormányzat. Azt gondolom, talán a legerősebb és 
legmarkánsabb lehatárolási lehetőség: a versenyszférával kapcsolatos érdekegyeztető 
konzultatív fórumok, illetve a közszférával kapcsolatos érdekegyeztető és konzultatív 
fórumok. Ennek alapvető oka abban rejlik, hogy a versenyszférában nyilván mások a 
lehetőségek, mások a konzultációs partnereink is, mint a közszférában. A 
közszférában nyilvánvalóan a kormánynak mások a behatási lehetőségei. 

A versenyszférában működő ágazati párbeszédbizottságokról, illetve a VKF-ről, 
mint a két legtipikusabb konzultatív fórumról nyilván a Nemzetgazdasági 
Minisztérium tud tájékoztatást nyújtani, hiszen az NGM a felelős ezen fórumok 
működtetéséért, márpedig, ha jól tudom, igen-igen rendszeresen érdemi egyeztetések 
zajlanak ezen fórumok keretében. 

A közszféra tekintetében működik az OKÉT, amelyet szintén a 
Nemzetgazdasági Minisztérium működtet, ezen felül a SZÉF, amelyért az EMMI a 
felelős és a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum, amelyről, engedjék meg, hogy kicsit 
részletesebben beszéljek Tekintettel arra, hogy a 2014-es kormányzati 
szerkezetátalakítást követően az addig Belügyminisztérium által működtetett 
Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum működtetési feladata és felelőssége átkerült a 
Miniszterelnökséghez, így ezt a munkát az elmúlt időszakban én végeztem. A KÉF-en 
belül három oldal egyeztet egymással: a kormány, az országos önkormányzati 
érdekképviseleti szervezetek, valamint a kormánytisztviselők és köztisztviselők 
országos munkavállalói érdekképviseletei és szervezetei. Ez már mutatja is, hogy a 
KÉF-nek talán az összes, a közszférát érintő konzultatív fórumon belül a legszűkebb a 
hatásköre, mert kifejezetten a kormánytisztviselők és a köztisztviselők élet- és 
munkakörülményeivel, szociális helyzetével kapcsolatos egyeztetésért felel.  

A 2014-es kormányzati szerkezetátalakítást követően az első ülést a KÉF 2015. 
március 21-én tartotta és ennek során konzultációt folytatott az egyes jogállási 
törvények módosításáról szóló T/3019. számú törvényjavaslat felett. Azért tartom 
szükségesnek kiemelni ezt a konzultációt, mert ez egy ékes példája annak, hogy jó 
néhány elhangzott kritikával ellentétben a kormány igenis komolyan veszi ezeket az 
egyeztetéseket. Például ezen egyeztetés eredményeképpen az éppen zárószavazásra 
váró törvényjavaslatban is változtatások kerültek átvezetésre, a konzultáció 
eredményeként a Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium az ott elhangzott 
érvek egy részét elfogadva, azokat átvezette a vonatkozó törvényjavaslaton. Plenáris 
ülést tartott a KÉF 2015. július 21-én, ami szintén egy érdemi egyeztetés volt. Ennek 
során tájékoztatás hangzott el a kormányzati elképzelésekről az anyakönyvezést 
illetően. Az elmúlt időszakban felmerült, hogy esetleg az anyakönyvezési feladatkörök 
is a közigazgatás átszervezésével a bürokráciacsökkentés keretében átkerülnének. 
Pontosan többek között ezen egyeztetési mechanizmus eredményeképpen döntött a 
kormányzat úgy, hogy az anyakönyvezés továbbra is az önkormányzatok feladat- és 
hatáskörében marad. 

Október 9-én is tartott a KÉF ülést, amelynek során elfogadásra került a 
szervezeti és működési szabályzata, ezt követően a januári plenáris ülésen munkaterv 
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is elfogadásra került és ezen munkaterv keretében meghatározott napirendeknek 
megfelelően zajlik ezt követően a munka. Gyakorlatilag márciusban és májusban lesz 
rendes ülés. De úgy, ahogy az élet hozza, rendkívüli ülésekre is sor szokott kerülni. Így 
például a legutóbbi 2016. április 5-én került megrendezésre, amely során pontosan az 
állami tisztviselői karral kapcsolatos törvényjavaslat került megvitatásra. Az a 
törvényjavaslat, amely az egyeztetést követően került véglegesítésre és pénteken 
benyújtásra az Országgyűlés elé. Egyébként ezen az ülésen egyeztetett a kormányzat 
az egyes minisztériumok irányítása alatt álló központi hivatalok és költségvetési 
szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények racionalizálása érdekében 
szükséges intézkedésekről.  

De a kormányzat nem csupán plenáris ülésen egyeztet a Közszolgálati 
Érdekegyeztető Fórum keretein belül, hanem munkacsoportokban, 
munkabizottságokban is érdemi munka zajlik. Ezen felül pedig előfordult olyan is, 
mert erre nyitottak vagyunk, hogy minden olyan törvényjavaslatot, 
jogszabálytervezetet, amely véleményünk szerint a KÉF-et bármely szempontból 
érintheti és érdekelheti, megküldjük az érintett önkormányzati érdekszövetségeknek, 
illetve munkavállalói érdekképviseleti szervezeteknek.  

Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és amennyiben 
kérdésük van, úgy állok rendelkezésükre.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót a következő vendégünknek. 

Fekete László tájékoztatója 

FEKETE LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Közben megérkezett helyettes államtitkár úr. Fekete László vagyok a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Főosztályáról.  

Amennyiben megengedi a tisztelt bizottság, elnézést kérek, hogy hosszú 
anyagot küldtünk meg a bizottság részére, de úgy gondoltuk, ez a téma kellően 
összetett és sok felületet érint ahhoz, hogy érdemes legyen egy anyagban összefogni 
az ide tartozó kérdésköröket, tehát a társadalmi érdekegyeztetést és a munkavállalói 
jogok érvényesülését. Attól függetlenül, hogy tudomásunk szerint körülbelül két hete 
egyes témakörökben, különösen a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés kapcsán a 
bizottság már meghallgatott egy tájékoztatást, mégis úgy éreztük, hogy egy anyagban 
releváns látni ennek az egységét.  

A jogok érvényesülése kapcsán két felületet kell mindenképpen együtt 
értékelni. Egyik a jogszabályalkotás, a másik a munkahelyi szintű jogszabályok 
érvényesülésének a helyzete. Ennek kapcsán nagyon fontos szerepe van az 
érdekegyezetési felületeknek, amelyekről a helyettes államtitkár úr már beszélt az 
előbb. Ehhez kapcsolódik a kormányzati szintű ellenőrzés kérdésköre, amit szintén 
összefoglaltunk.  

Az anyag részeként megpróbáltuk bemutatni az egyik legfontosabb 
szabályozás, a munka törvénykönyve kapcsán készült hatásvizsgálat eredményeit. 
Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy ez nem kormányzati felkérésre 
készült, hanem a kormányzattól függetlenül egy európai uniós program keretében és 
a teljes anyag, aminek néhány elemét ebbe a tájékoztatóba beemeltük, nyilvánosan 
elérhető a Liganet honlapján. Ha jól emlékszem, a szegedi egyetem munkatársai 
készítették ezt a teljes anyagot. 

Néhány gondolatot engedjenek meg az aktualitásokról. Tegnap, 18-án az 
Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács plenáris ülésére került sor, amelynek 
fő témái a 2017. évi költségvetés előkészítése és az ezzel kapcsolatos, közszolgálatot 
érintő tervek megbeszélése, valamint, ahogy a helyettes államtitkár úr utalt rá, az 
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állami köztisztviselőkről szóló törvényjavaslat OKÉT-szintű egyeztetése történt 
miniszterelnökségi államtitkári részvétellel. Ma velünk egy időben ülést tart a 
versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának monitoring bizottsága is, 
amely gyakorlatilag az operatív felülete az egyeztetésnek. A témák, amelyekről ma szó 
van: a 2017 évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos kérdések, a kapcsolódó 
adótörvények, a munka törvénykönyve tervezett változtatásaival kapcsolatos témák és 
természetesen mindig van egy „egyebek” csomag, ahol az éppen aktuális témák 
minden különösebb kötöttség nélkül a munkavállalói, munkáltatói érdekképviseletek, 
valamint a kormány részvételével megvitatásra kerülnek. Mindkét, az NGM 
működtetésében működő érdekegyeztető testület mellett különböző témákban 
munkacsoportok is működnek, amelyek a testületi ülésen kívül kijelölt szakértők 
részvételével egyes javaslatok, egyes témák kapcsán részletes egyeztetéseket 
folytatnak, és ezek alapján születnek javaslatok, mint ahogy helyettes államtitkár úr is 
említette, akár törvényi szintű szabályozásba beilleszthető javaslatok is. Köszönöm 
szépen, ennyit szerettem volna hozzátenni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem meghívott vendégeinket, szeretne-e 

még valaki szólni. Ha igen, azt kérem, hogy ugyanúgy, mint az előzőekben, a 
jegyzőkönyv kedvéért a bemutatkozás megjelölésével legyenek kedvesek ezt 
megtenni. (Senki sem jelentkezik.) Köszönöm szépen. 

Akkor a bizottsági tagokat kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, 
észrevétele. (Jelzésre.) Gúr Nándor képviselő úr! 

Hozzászólások 

GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem kérdezni akarok, 
inkább néhány gondolatot megfogalmazni és törekszem arra, hogy ne legyek hosszú, 
persze ha szükségszerű, utána bővebb kifejtést is teszek. A mondandóm minkét 
napirendi ponthoz kapcsolódó, mert összefüggő kérdésekről esik szó, de 
természetesen most elsődlegesen ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódnék. 

Ha tömören kell, akkor úgy tudom megfogalmazni, hogy ma Magyarországon 
valós érdekegyeztetés nincs. Gyakorlatilag a valós érdekegyeztetés megszűnt 2011-
ben, 2011. VII. hó 30-ával szüntették meg az Országos Érdekegyeztető Tanácsot. Azt 
követően életre hívták a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsot, amit többen, 
akik figyelik ennek a testületnek a működését, gittegyletnek neveznek. Nem véletlenül 
teszik ezt talán, hiszen ha komolyan belegondolunk, akkor a tanács nem feltétlenül 
csak azokból tevődik össze, akik gyakorlatilag a munka világát érintően koncentrálni 
tudnak a kérdésekre, a gazdaság szerepvállalói, a kamaráktól kezdve a munkaadók, 
munkavállalók, hanem a civil szféra, rajtuk kívül a tudomány képviselői, az egyházak 
szerepvállalói, majd a következő időszakban egy beterjesztett törvénytervezet alapján 
a művészeti világ képviselői is társulnak ehhez a kérdéskörhöz. Valójában azt lehet 
mondani, hogy minél inkább szélesítenek valamit, tágra nyitják a kaput a részvételi 
szerepvállalás vonatkozásában, annál inkább súlytalanná válik ez a történet. 

De hogy az első mondatomat két másikkal alátámasszam, mindjárt 
hozzáteszem: amikor az OÉT megszüntetését megtették egy olyan hálózati 
rendszerhez illesztetten, mint mondjuk a munkaügyi központok hálózati rendszere, 
ami akkor még élt, de ma már a járási hivatalok széttagolva végzik - idézőjelbe téve - a 
„munkatevékenységüket”, ezzel, azt kell mondanom, például a munkaügyi tanácsok 
hálózati rendszerét zúzták szét. De ha már a helyettes államtitkár úr szólt a VKF-ről 
és büszkén említette, hogy a VKF működése tekintetében milyen - idézőjelben - 
„progresszívan” jár el és milyen sűrűn találkozva beszélik át azokat a legfontosabb 
kérdéseket, amelyek a versenyszférát érintik, nem bő lére engedve a gondolatokat 
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csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy példaként az a mai VKF-ülés, amelyről ő is 
szólt, tehát a 2017. évet érintő költségvetési kérdéseket és adótörvényeket érintő 
tárgyalás, úgy zajlik, hogy az asztalhoz leülő partnerek előterjesztéseket nem látnak. 
Hát, így lehet érdemi vitát folytatni! A munka törvénykönyvét is, amit harmadikként 
említett, tárgyalják. Itt azt szeretném elmondani, hogy olyan tartalommal, ami nem a 
munka világában lévő szerepvállalók érdekeit szolgálóan jelenik meg. Nem! Hanem 
olyan tartalommal, ami bizonyos európai uniós bírságok elkerülésével párosul, amit 
már rég-rég, hosszú évek óta meg kellett volna tenni, valamint olyan kérdéssel, ami a 
készenléti pótlék eltörlésével párosul. Magyarul: ne legyen - idézőjelbe tetten - 
„szabad” a szombat, a vasárnap, tehát ha valaki szombaton munkatevékenységet 
végez és készenléti munkával teszi ezt, vasutasoknál jellemző ez a példa, a szombati 
készenléti pótlék elvételét tegyék meg. Amikor azt mondja, hogy ezt vagy azt, vagy 
amazt tárgyalják, akkor a beltartalomról is érdemes beszélni, mert látható módon 
ennek a kormánynak az a filozófiája, hogy mit hol, hogyan, miképpen lehet elvenni a 
dolgozó emberektől és nem az, hogy mit hol, hogyan, milyen formában lehet adni és 
jobbá tenni a mindennapi megélhetésüket. 

Elkezdhetnék a részletekbe belemenni, de nem teszem. Tiszteletben tartom, 
hogy a bizottság tagjainak más típusú elfoglaltságaik is vannak, de az utolsó 
mondatom megegyezik az elsővel. Ilyeténképpen az, ami most zajlik érdekegyeztetés 
címszó alatt, mindegy hogy a közszférában vagy éppen a versenyszférában, azt én 
személy szerint nem tudom annak tekinteni már csak az előbb említett példák okán 
sem. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki 

szólni. (Senki sem jelentkezik.) Ha nem, én most nem bizottsági elnökként, hanem 
jobbikos képviselőként szeretnék hozzászólni, értelemszerűen így a pártatlanság 
kötelme nem köt. 

Néhány észrevételt szeretnék tenni, ami meggyőződésem szerint arra utal, 
hogy a társadalmi párbeszéd nem, vagy nem megfelelően működik, nem megfelelően 
széles körben és nem megfelelő hatékonysággal. A kormányzat saját hatáskörben 
természetesen alakíthatja a parlamenti többség birtokában egy ország adópolitikáját, 
Magyarországon is ez történik. Magyarországon a munkát terhelő adók jellemzően 
csökkentek, a fogyasztást terhelő adók pedig nőttek. Ez egy olyan törekvés, amivel 
alapvetőn a parlamenti képviselők széles köre is egyet tud érteni, közgazdászok 
véleménye is alapvetően ebbe az irányba mutat, bár vannak természetesen viták erről 
a kérdésről. Megfigyelhető volt azonban az is, hogy azzal, hogy a kormány a munkát 
terhelő adót csökkentette, nem mindenki számára hozott adócsökkentést, az új 
adórendszerre történő áttérés miatt jó néhány, elsősorban gyermektelen vagy 
egygyermekes család vesztese lett ennek az adóátalakításnak, számukra az effektív 
adóterhelés az elmúlt időszakban nőtt. Ezt a véleményt az elmúlt években, ugyanúgy, 
mint tavaly, 2011-ben sem láttam megjelenni, nem láttam azt, hogy megfelelően nagy 
számban ki tudták volna fejteni az érdekképviseletek ezzel kapcsolatban a 
véleményüket, vagy komolyabb vita bontakozott volna ki erről a kérdésről. 

Ezt őszintén szólva én hiányoltam, hiszen ha valaki jövedelemcsökkenést 
szenved el, akkor azt joggal várja el, főként ha ez az országban tömeges méretekben 
előfordul. Emlékeztetnék arra, hogy a Századvég volt kutatóinak tanulmánya szerint 
az emberek 80 százaléka vesztese lett az egykulcsos adórendszernek, amit némileg 
természetesen kompenzált a családi típusú adókedvezmények bevezetése, de az 
adójóváírás elveszítése és az egykulcsos adórendszerre történő áttérés egészében véve 
egy meglehetősen szűk rétegnek kedvezett. Én ezt a társadalmi egyeztetések során 
nem láttam hangsúlyos szempontként felbukkanni, inkább a politikai szereplők 
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vitatkoztak erről, de maguk a munkavállalók nem voltak különösen érintettek ebben a 
kérdésben. 

Fontosnak tartom azt is, hogy 2010 óta, amióta az Orbán-kormány hatalomra 
jutott, euróban számolva a bérek tekintetében az előzetesen ígért bérfelzárkózás nem 
következett be. Ellenkezőleg: ha most a nettó átlagbért nézem, akkor bércsökkenés 
következett be az elmúlt években. Szerintem ez szintén egy olyan kérdés, ami meg 
kellett volna hogy jelenjen hangsúlyos szempontként, ha itt valódi érdekegyeztetés 
folyik, hogy mit kell ahhoz a magyar kormánynak, a magyar Országgyűlésnek tennie, 
hogy bérfelzárkózás történjen, ne pedig bérleszakadás a nyugat-európai 
bérszínvonalhoz képest. Illetve nagyon fontos, hogy ha van egy valódi társadalmi 
érdekegyeztetés, akkor meggyőződésem szerint a kormányzat is kapott volna 
megfelelő erősségű impulzust ahhoz, hogy nemzetközi szinten is vesse fel ezeket a 
kérdéseket. Most konkrétan olyasmire is gondolhatunk például, hogy ha eljön 
Magyarországra egy kereskedelmi multi vagy egy összeszerelő tevékenységet végző 
cég, elő lehetne részére írni egy európai konszenzusos döntést kezdeményezve, hogy 
az otthoni, anyaországbeli munkabérek bizonyos százalékát fizesse ki Kelet-
Európában is a dolgozó emberek részére. Erre irányuló szándék meggyőződésem 
szerint nem jelent meg sem a kormányzat akaratában, sem európai uniós szinten 
magyar kormánypárti képviselők részéről. Ezt őszintén szólva hiányolom, hiszen a 
munkavállalók egyre többen sérelmezik azt, hogy a bérük jelentős mértékben elmarad 
a nyugat-európaitól és nemhogy nem csökkenne a bérkülönbség, egyenesen nőtt az 
elmúlt években. 

Még egy-két fontos kérdésre szeretném felhívni a képviselőtársak, illetve a 
meghívott vendégeink figyelmét, amit szintén nem láttam felbukkanni az 
érdekegyeztetések során, legalábbis nem erős hangsúllyal és nem nagy felületen. Az 
egyik az, hogy a magyar nyugdíjrendszer, mióta a magánnyugdíjpillért kiiktatta a 
kormányzat, azóta az pusztán szolidaritási alapon működik, nem számítva 
természetesen az egyébként meglehetősen csekély részarányt képviselő önkéntes 
magánnyugdíjpénztárakat, ahol valódi tőkefedezeti pillér működik még jelenleg is. 
Ennél a szolidaritási alapú nyugdíjrendszernél szerintem nagyon sok átbeszélni való 
volna.  

Emlékeztetném a kormánypárti képviselőket és meghívott vendégeinket is, 
hogy még 2014-ben a Jobbik kezdeményezett egy aláírásgyűjtő akciót, több mint 200 
ezer aláírást gyűjtöttünk össze ennek során, annak érdekében, hogy a férfiak négy 
évtizednyi munka után nyugdíjba vonulhassanak a hölgyekhez hasonlóan. Ezt a 
kérést a parlamenti színtéren a kormány oldal visszautasította, mondván, hogy ez a 
hölgyeknek jár, a férfiaknak pedig - ha jól idézem Orbán Viktort - dicsőség az, ha 
minél tovább dolgozhatnak. Én azt látom azonban, ha a munkaügyi statisztikákat 
vizsgáljuk, hogy az 55 és 64 közötti korosztály, aki érintettje ezeknek az 
intézkedéseknek, rendkívül alacsony foglalkoztatási rátával bír, tíz emberből 
mindössze négynek van munkája és abból jelenleg egy-két ember közmunkásként 
dolgozik meglehetősen méltatlan munkakörülmények között, az európaitól jóval 
elmaradó nettó munkabérekért.  

Azt gondolom, fontos lenne, hogy ez a társadalmi érdekegyezetésben jelenjen 
meg. Az, hogy azt szeretnénk, hogy folyamatosan emeljük a nyugdíjkorhatárt, egyre 
több embert kizárva a nyugdíjrendszerből és ilyen módon biztosítva a nyugdíjkassza 
fenntarthatóságát, lehet egy cél, bár szerintem embertelen. Ha ez a cél, akkor a 
nyugdíjkassza kétségtelenül fenntartható marad, hiszen idővel fel lehet emelni, 
mondjuk, 78 évre is a nyugdíjkorhatárt és a nyugdíjkassza ettől fenntartható marad, 
azonban a nyugdíjrendszer eredetileg arra szolgálna, hogy az idős, munkaképességét 
elvesztő munkavállaló részére valamilyen megoldást nyújtson, megélhetést 
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biztosítson. Ebben az esetben azt látom, hogy elmaradt a társadalmi 
érdekérvényesítés, elmaradtak az egyeztetések, holott - még egyszer mondom - olyan 
kérdésről van szó, amely óriási társadalmi támogatottság mellett került 
aláírásgyűjtésre és a társadalom egyöntetű véleménye szerint ebben a kérdésben 
kellene lépni. Kérem az urakat, hogy ezekre a pontokra legyenek kedvesek reagálni.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy valakit megmozgattak-e az eddigiek. (Gúr 
Nándor: Hogyne!) Gúr Nándor képviselő úr! 

 
GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Nem szándékoztam bővebb 

kifejtést tenni, de azért néhány dolog az elnök úr által is elmondásra került, ami 
gyakorlatilag mindenképpen felvet kérdéseket, ezért szeretném kiegészíteni az 
általam elmondottakat. Nemcsak azokhoz a témákhoz kapcsolva, amiket elnök úr 
mondott, de azokban a témákban néhány visszanyúló mondatot megfogalmaznék.  

Ha az élőmunkára rakodó járulékterhek magasak, az a foglalkoztatás 
tekintetében nem túl előnyös, mondhatnánk nyugodtan. Tehát a munkát terhelő adók 
csökkentése mindenképpen pozitívnak mondható. Bár szeretném hozzátenni rögtön: 
azért nem lenne baj az érdekegyeztetéssel foglalkozó állami tisztségviselőknek 
elgondolkodni azon, hogy például rendben van-e az, hogy a minimálbér tekintetében 
Magyarországon 2009-ről ’10-re a járulékterhek nagyságrendje a munkavállalót és a 
munkaadót együttesen 32 ezer forint nagyságrendben érintette egy adott hónap 
tekintetében. Ennyi volt a teher. Most ez úgy néz ki, eltelt hat esztendő, hogy ez a 
járulékteher 69 ezer forint. Harminckétezerről 69 ezer forintra emelkedett, ennyi 
járulékterhet fizetnek a munkaadók és a munkavállalók együttesen. Ez pedig azt 
jelenti, hogy nyilván magasabb a munkavállaló és magasabb a munkaadó részéről is 
az a teher, amit meg kell fizetni a bérek, keresetek kapcsán. 

De mondok egy másik viszonyítási alapot is, hogy érthető és világos legyen. 
Gondoljunk bele abba, hogy ma a bruttó minimálbér 111 ezer forint és ennek a nettója 
73.815 forint és megnézzük, hogy aki hat évvel ezelőtt 111 ezer forint bruttó fizetést 
kapott kézbe, annak mennyi nettója volt, akkor látjuk, hogy ez 82-83 ezer forint 
nettót jelentett. Magyarul, hogy tiszta és világos legyen, nem lehet ezt másként 
megfogalmazni, csakis úgy, hogy ez a kormány az elmúlt hat esztendőben az azonos 
nagyságrendű bruttó keresetű embertől nettóban elvett forintokat. Ehhez még 
hozzáteszem azt is, hogy közben ebben a hat évben is volt infláció, még ha az utóbbi 
egy-két esztendő jobbnak is mutatkozik. Így, azt kell mondanom, például a 
minimálbéresek esetében a vásárlóerő-értéküknek, amit kézbe kapnak pénzt, 
nagyjából egyharmadát ez a kormány elvette. Milyen érdekegyeztetési mechanizmus 
működik a háttérben, ha egy kormánynak megengedi azt a mohóságot, hogy a 
legszegényebb, a legkiszolgáltatottabb emberektől vegyen el forrásokat és az ő 
megélhetésüket nehezítse? Mehetnék ettől még sokkal mélyebbre, de talán elég 
ahhoz, hogy érthető, elfogadható választ fogalmazzon meg bárki nekem ebben a 
teremben erre a kérdésre. Nem hiszem, hogy tud. 

A másik része, amiről elnök úr beszélt - nem akarom megint csak részletesen 
kifejteni, de a Magyar Szocialista Párt támogatta, sőt az aláírásgyűjtésében is szerepet 
vállalt, ugyanúgy, ahogy a Jobbik is tette egyébként -, a férfiak 40 év jogosultsági 
ideje. Hozzáteszem: a hölgyeket is átverték a palánkon, mert annak idején szolgálati 
időt ígértek nekik és utána változtatták jogosultsági időre. Tehát jogosultsági idő 
utáni nyugdíjba meneteli lehetőség. Nem ment bele elnök úr, de most akkor picit 
kapargassuk meg a felszínét a történetnek. Ha belemennek és megnézzük a mai 
nyugdíjrendszert, hogy hogyan működik, akkor azt kell mondanom, hogy egyharmad 
alatt van ma a meglévő nyugdíjrendszerben azoknak az aránya, akik 40 év 
jogosultsági időt fel tudnak mutatni. A kormányzati oldal pedig azt lehetetlenítette el 



 13 

például ebben a kérdéskörben, hogy akinek viszont megvan és adott esetben 61-63 
éves korában kicsúszik a talaj a lába alól, az újraelhelyezkedési esélye nem olyan 
egyszerű, ezek az emberek normális, tisztességes - idézőjelben - „nyugdíjba vonulási” 
lehetőséget kaphassanak. És megpróbálták szembeállítani őket azokkal az 
emberekkel, akik a mai nyugdíjrendszerben ellátottként, nyugdíjat kapó emberként 
vannak jelen. Meggyőződésem szerint ez egy tisztességtelen magatartás és az 
érdekegyeztetés színpadán a kormányzati oldal nem arra törekedett, hogy az 
elfogadható, normális emberi elvárásokhoz illesztett gondolkodás erősödjék meg, 
hanem pont az ellentéteket, pont az emberek közötti feszültségek kialakulását 
kezdeményezte, illetve motiválta. 

De ha az élőmunkát terhelő adóról beszélünk, akkor a fogyasztási adóról is 
érdemes szót váltani. Esett szó erről az elnök úr által is elmondottakban, de azt 
szeretném jelezni önöknek, hogy hat év kormányzásuk után például Magyarországon 
az áfa tekintetében világbajnokok vagyunk, 27 százalékos áfát működtetünk. Önök 
mit tesznek és az érdekegyeztetés rendszerén keresztül is mit próbálnak sugallni? 
Csepegtetett, nyalókákat odanyújtogató, alapvető élelmiszereket érintő 
áfacsökkentéseket, 1-et, 2-t, 3-at, mikor mennyit, nem globálisan összeszedve azt a 
20-25 alapvető élelmiszert, ami a legnehezebb sorsokat élő emberek életét könnyítené 
meg, hiszen ők azok, akik a megszerzett jövedelmeik legnagyobb részét gyakorlatilag 
élelmiszerre kell hogy költsék. Egyszerűen a megélhetés okán. Nem! Önök píárt 
csinálnak ebből a történetből is, hol a sertés felét, hol most a tojást és a tejet, hol majd 
a jó isten tudja mi minden mást a következő évi költségvetésben terveznek, de egy 
átfogó lépést nem tesznek, amely lépés gyakorlatilag a finanszírozási oldalról is 
kezelhető lenne, hogy ha nem olyan pénzügyi felhasználásokat folytatnának ebben az 
országban, mint amilyet folytatnak. 

Lehetne még nagyon sok olyan kérdést érinti, amely az érdekegyeztetés 
színpadán szükségszerűen meg kellene hogy jelenjen, és a kormányzati oldalról is 
másfajta logikában kellene hogy érvényesüljön. Mondtam az előbb a versenyszféra és 
a kormány között, akár a monitoring bizottság keretei között zajló folyamatokat is. De 
befejezésképpen, nem megyek több részletbe, a bérekhez illesztetten kell hogy 
mondjak még néhány gondolatot. Ma Magyarországon a legrosszabb bérpozícióban a 
közfoglalkoztatott emberek vannak. Tudjuk nagyon jól, hogy ez a közfoglalkoztatotti 
bér több, mint ami annak idején, mondjuk, azoknak az embereknek a segélye volt, 
akik nem tudtak például közfoglalkoztatásban részt venni. Ez helyes. De azt is tudjuk 
nagyon jól, hogy ez a közfoglalkoztatotti bér nagyjából vásárlóerő-értékben megint 
csak egyharmaddal kevesebbet képvisel, mint 2010-ben, amikor 60200 forint volt 
nettóban, amit kézbe kaptak ezek az emberek. Most meg 52 ezer forint és közben az 
inflációt még ebbe nem számoltam bele. Ez nem zavarja a kormányt, sőt a 2016-os 
költségvetés működtetése kapcsán egyetlen egy fillérrel sem emeli a 
közfoglalkoztatottak bérét. Majd például amikor ez szóba kerül, mindegy, hogy 
parlament, érdekegyeztetés, akármilyen felületeken, akkor a válasz az, hogy a két 
bérnek, a közfoglalkoztatottinak és a minimálbérnek el kell különülnie. Rendben van, 
el kell különülnie. De ez azt jelenti, hogy úgy kell elkülönülni, hogy mind a kettőt 
olyan szinten tartom, ami megalázó, mert Zsiga Marcell után szabadon, néhányuk 
támogatásával persze, 47 ezer forintból is meg lehet élni. Tehát nem ezen a szinten 
kell tartani, hanem olyan szinten például a minimálbért, hogy a közfoglalkoztatotti 
bér ne érje el, ahogy mondják önök, de akkor legalább a Visegrádi 4-ek szintjén 
legyen. Legalább a Visegrádi 4-ek szintjén! 

Helyettes államtitkár úr teljesen tisztában van azzal, hogy a Visegrádi 4-ek 
szintjén például a minimálbér úgy működik, hogy forintra átszámítva, bármelyik 
országot nézzük, Lengyelországot, cseheket vagy a szlovákokat, 100 és 110 ezer forint 
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között van nettóban. Nettóban! Miközben nálunk 73815 forint. Egyharmaddal 
kevesebb, holott itt vagyunk a közvetlen szomszédságban, holott mi vagyunk a jól 
működő ország, gazdasági értelemben vetten. De azt is hozzátehetem, hogy ezekben 
az országokban a bruttó minimálbér 80 és 90 százaléka nettóban oda kerül a kezekbe. 
Nálunk ennek a bruttó minimálbérnek a 61,5 százaléka az, ami a munkavállaló kezébe 
kerül. Szó, szó: azt akarom ezzel mondani, hogy ha a kormány egy picit is komolyan 
gondolná azt, hogy azon a szinten, ahol az emberek viszonylag nehéz vagy nagyon 
nehéz körülmények között élik az életüket, segítő kezet akarna nyújtani, akkor abban 
a konkrét dologban, ami bérként, fizetésként jelenik meg, abban egészen más 
filozófiát folytatna.  

A közfoglalkoztatotti és minimálbéren túl csak két befejező részmondatot 
mondanék. Az egyik az, hogy 2010 óta kormányoznak, nem volt a rendszerváltástól 
kezdve egyetlen egy kormány sem, amelynek négyéves időszakában ne nőtt volna a 
köztisztviselői illetményalap. Még az első Orbán-kormány időszakában sem. Most, 
2010-től ’14-ig és ’14-től jelen napjainkig ez az illetményalap egyetlen egy fillérrel 
nem változott, 38650 forint. Mi az önök következő lépése? Hát akkor, mivel elég sok 
kritika éri ezt a rendszert emiatt, eltöröljük. Akkor nem lesz köztisztviselői 
illetményalap. Ezt tervezik a majdani munka törvénykönyve egyéb keretei között, 
ilyenfajta gondolkodások fognak napvilágot látni.  

De ugyanez igaz a létminimum kérdésére is. Akkor, amikor Magyarországon 
1,4 millió ember maximum minimálbért vagy attól kevesebbet keres, amikor 
Magyarországon 2,2 milliónál többen vannak azok, akik a létminimum összege alatti 
fizetésre tesznek szert, akkor erre az önök válasza, hogy a létminimum kimutatását 
eltöröljük, ne is kelljen szembesülni ezzel a dologgal. Ha ilyen indíttatás alapján 
vesznek részt bárhol, a közszférában, a versenyszférában történő egyeztetések 
kapcsán a kormányzat szerepvállalói és ilyen folyamatokat indukálnak, ezt hívják 
életre, napvilágra, akkor azt gondolom, nem biztos, hogy a legjobb utat járjuk. És 
akkor még mindig nem mentem bele a részletekbe, csak megkarcoltam a felszínt 
megint. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ilyen érdekegyeztetésre, amelyben a 
kormány ilyen típusú indíttatással, iránymutatással é szerepvállalással vesz részt, 
nem nagyon van szükség. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, más képviselőtársam szeretne-e 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Ha nem, visszaadom az előterjesztőknek a szót. 
Továbbra is azt kérem, hogy legyenek kedvesek bemutatkozni a jegyzőkönyv kedvéért. 
Köszönöm szépen. (Dr. Varga László távozik.) 

Dr. Latorcai Csaba válaszadása 

DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm 
szépen. Latorcai Csaba vagyok a Miniszterelnökség részéről. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy maradjak a 
meghirdetett napirendi pont témájánál és ne reagáljak a napirendi pont témájához 
nem tartozó, egyébként a kormányzat adó- és bérpolitikáját, járulékpolitikáját illető 
megjegyzésekre, hanem maradjak tisztán a társadalmi érdekegyeztetéssel kapcsolatos 
kérdéskörnél. (Gúr Nándor: Ja, maradjunk!)  

Csak egyetlen félmondatot engedjenek meg Gúr Nándor képviselő úr egy 
megjegyzése vonatkozásában, mert az mindenképpen ténybeliségért kiált. A 
köztisztviselői illetményalap 2008 óta változatlan. (Gúr Nándor: Így van!) 
Tekintettel arra, hogy az utolsó szocialista kormány 2009-ben lépett hivatalba, így az 
a megjegyzés, hogy 2010 előtt minden kormány emelte a köztisztviselői illetményalap 
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összegét, az egészen biztosan nem áll meg. (Gúr Nándor: A kormányfő változott, 
nem a kormány!) 

Ami pedig a valós érdekegyeztetés hiányára vonatkozó megjegyzést illeti, én ezt 
is politikai megjegyzésként tudnám csak kezelni, ennél fogva érdemi reakciót nem 
tudok rá adni. (Gúr Nándor: Meg tartalmit sem!) Annál is inkább, mert hogy egészen 
biztosan jól tudja a bizottság valamennyi tagja, hogy az Országos Érdekegyeztető 
Tanács megszűntetését és egy szélesebb körű érdekegyeztetési rendszer kialakítását 
az Alkotmánybíróság vonatkozó döntése tette szükségessé. A még 2010 előtt 
elfogadott Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló törvényre vonatkozó köztársasági 
elnöki előzetes normakontrollra adott alkotmánybírósági határozat tette szükségessé. 
Mert az Alkotmánybíróság kimondta abban a határozatban, hogy bizony, bizony az 
Országos Érdekegyeztető Tanács nem rendelkezik azokkal a legitimációs ismérvekkel, 
amelyek megalapozhatnák, hogy olyan mélységű érdekegyeztetés zajlik az OÉT-on 
belül, amelyekre az Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló törvény lehetőséget 
biztosított.  

Az Alkotmánybíróság már akkor nagyon finoman kitért egyébként arra a 
köztudomású tényre is, hogy egyébként a munka világában a szakszervezeti 
szervezkedés szintje évről évre rohamosan zuhan. Ma már a mostani információink 
szerint és a mostani adatok alapján a 10 százalékot is alig-alig éri el a szakszervezeti 
szervezkedés szintje. Tehát nem beszélhetünk arról, hogy akár csak a munka világával 
kapcsolatos kérdések tekintetében az ott lévő szakszervezetek komoly legitimációval 
rendelkeznének. Pláne nem tette lehetővé, hogy átfogó gazdasági, társadalompolitikai 
kérdésekről egy tripartit rendszerben mindösszesen csupán a munkáltatói 
érdekképviseleti szervezetekkel és a munka világát igen soványan képviselő 
szakszervezeti oldallal egyeztessen a kormányzat. Tehát szükség volt szélesebb 
alapokra helyezni a makroszintű érdekegyeztetés rendszerét. Ezt szolgálta és szolgálja 
a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács. Ahogy elhangzott a bevezetőnk során is, 
ezen felül megvan a lehetőség arra, hogy ágazati szinteken az ágazatban leginkább 
érintettek, összhangban az Európai Unió egyik alapelvével, a szubszidiaritás elvével, 
egyeztetés folyjék az érintett felek között. 

Hangsúlyozni kívánom azt is, hogy ezen érdekegyeztető fórumokban, 
mindegyikben valamennyi oldal egyenlő jogosultságokkal bír, egyik oldalnak sincs 
több joga, mint a másiknak és ez érvényes a kormányzatra is, amely az NGTT-n kívül 
valamennyi érdekegyeztető fórumban egy oldal, de csupán egy oldal a sok közül. (Gúr 
Nándor: Ez sem igaz!) 

Azokra a kritikákra, amelyek elhangoztak, hogy mi mindenről tárgyalhattak 
volna a különböző érdekegyeztető fórumokon belül, egyrészt azt tudom a tisztelt 
bizottságnak mondani, hogy ezek a témák egyébként napirenden voltak akár a VKF 
ülésén, akár más érdekegyeztető fórumon belül, de ennél mélyebb tárgyalásokra 
egyetlen oldal sem tett javaslatot. A kormányzat minden esetben, minden 
érdekegyeztető fórumon valamennyi, akár egyetlen egy oldalról érkező 
kezdeményezés megtárgyalása előtt nyitott volt és meg is tárgyalta azokat. 
Amennyiben tehát úgy gondolják a bizottság tisztelt tagjai, hogy jó néhány kérdést 
lett volna lehetőség megtárgyalni, ám de nem tették meg vagy nem olyan mélységig 
tárgyalták meg, ezt én alapvetően valamennyi oldal kritikájaként fogom fel. 
Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki a következő. (Jelzésre.) Helyettes 

államtitkár úr! 
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Fülöp Attila válaszadása 

FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Fülöp Attila vagyok, EMMI. 

Én egyetlen mondatban szeretném még kiegészíteni, megtoldani a helyettes 
államtitkár úr által elmondottakat. Tényleg csak azt tudom mondani, hogy az NGTT 
törvényben rögzített feladatai, jogai jelen pillanatban a mérvadóak, mert az előbb 
elhangzottak nagy része, azt gondolom, nem ide tartozik. Az viszont biztos, hogy a 
kormány részére az jogszabályi előírás, hogy a minimálbér elfogadása előtt köteles az 
NGTT-ben erről konzultációt lefolytatni. Tehát amit az elmúlt percekben hallottunk 
adópolitikával és minimálbérrel kapcsolatos észrevételeket, azt a kormány ebből a 
szempontból nemcsak a munkaadói és a munkavállalói oldal lehetőségeként kínálja 
fel, hogy tárgyal az NGTT-vel, hanem magára vállal egy olyan kötelezettséget, hogy 
mindaddig nem fogadja el, amíg ez a konzultáció nem történik meg. Azt gondolom, az 
ott jelenlévő munkaadói és munkavállalói szervezetek azt fogják alátámasztani, hogy 
minden évben nemcsak lehetőség van, hanem a kormánynak kötelezettsége is, hogy 
ilyen típusú vitákat lefolytasson.  

Ezzel szeretném kiegészíteni, hogy az a megállapítás, hogy ilyen fórum nem 
létezik vagy a felület nem adott, az, azt gondolom, semmiképpen nem helytálló. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem az előterjesztőket, hogy szeretne-e még valaki 

szólni. (Jelzésre.) Parancsoljon! 

Fekete László válaszadása 

FEKETE LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Fekete László vagyok. 

Csak kiegészítésül szintén egy gondolatot engedjenek meg. Arról volt szó, hogy 
a VKF keretében történik a versenyszféra és a kormány. vagyis a munkaadói, 
munkavállalói és a kormányzati oldal között az egyeztetés. A felvetett témák, 
gyakorlatilag mindegyik, rendszeresen visszatérő témája a VKF monitoring 
bizottságának. Talán még annyit tennék hozzá, hogy minden évben például a 
minimálbér és a bérminimum értékének kihirdetése a kormányzat részéről, ami joga 
és kötelessége, a VKF-ben történt megegyezés, illetve többségi konszenzus vagy teljes 
konszenzus alapján történt meg eddig. És jelenlegi is a párhuzamosan folyó ülésen 
már a következő év előkészítése kapcsán történnek erről az egyeztetések. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt Gúr Nándor képviselő úrnak megadom a 

szót, szeretném a meghívott vendégeinknek jelezni, hogy a két héttel ezelőtti 
egyeztetésen a meghívott vendégeink részéről is elhangzottak olyan észrevételek, 
amelyeket be szeretnénk nyújtani bizottsági módosító javaslatként azért, hogy át is 
menjen az Országgyűlésen. Szakmai észrevételekről van szó és úgy érzem, hogy 
érdemi előrelépést lehet vele elérni. Korábban is arra törekedtünk, hogy lehetőség 
szerint ne egy párt nyújtsa be ezeket, hanem konszenzusos döntésként a bizottság 
képviselje. Volt olyan, amit például nem is a mi bizottságunk nyújtott be, hanem a 
Törvényalkotási bizottság, egy autóipari cégek részvételével zajló bizottsági ülést 
követően. Tehát ha az urak részéről van olyan szándék, hogy cizellálni lehetne adott 
esetben törvényeket és ilyen módon javítani ezek tartalmát, akkor azt kérem, hogy 
akár szóban, akár írásban majd jelezzék felénk. 

Gúr Nándor képviselő úrnak adom meg a szót. (Hirt Ferenc távozik.) 
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Újabb felszólalás, az arra adott válasz 

GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Két rövid mondatot 
fogalmaznék meg. Az egyik az, hogy tudják, a különbség alapvetően az, hogy mivel az 
OÉT keretei között volt döntési jogosítvány, egyetértési jog, addig a mai 
érdekegyeztető rendszer működési keretei között, az NGTT-ben és egyebekben nincs 
döntési jogosítvány, egyetértési jogosítvány. Van javaslattételi lehetőség, 
véleményezési lehetőség. Tehát valami egészen más. Ez az egyik alapvető különbség.  

A másik az, hogy amikor minimálbér megállapítására kerül sor, azt mondja 
helyettes államtitkár úr, hogy azonos jogokkal bírnak. Hol bírnának azonos jogokkal 
az egyes oldalak, amikor ha nincs megegyezés, mondjuk, a munkavállalói és a 
munkaadói érdekképviseletek viszonyrendszerében, akkor a kormány majd eldönti, 
hogy mi legyen? De még azt is meg merem kockáztatni, hogy abban az időszakban, 
ami a hátunk mögött van, az elmúlt esztendőben nem is várták meg, hogy ez 
bekövetkezhessen, mert emlékezzenek csak a költségvetés tervezésére, amikor Lázár 
miniszter úr bemondta a leendő minimálbér összegét. És láss csodát, minimális 
eltérésekkel sikerült eltalálnia. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem meghívott vendégeinket, hogy szeretne-e még 

valaki esetleg reagálni. (Jelzésre.) Latorcai helyettes államtitkár úr! 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nagyon 

szépen köszönöm. Még egyszer szeretném tudatosítani a tisztelt bizottság tagjaiban, 
hogy azzal, hogy nincs egyetértési jogosítvány, nem tudunk mit kezdeni, mert az 
Alkotmánybíróság döntött úgy, hogy nem lehet jogalkotási kérdésben, márpedig a 
minimálbér jogalkotási kérdés, egyetértési jogot biztosítani olyan szervezetnek, amely 
nem rendelkezik a szükséges legitimációval, azaz azokkal az ismérvekkel, amelyek 
alapján közjogilag jogalkotónak minősíthető. Ezt a kérdést innentől kezdve nem lehet 
áthidalni. Ezt a határozatát az Alkotmánybíróság egyébként még jóval 2010 előtt 
hozta meg, tehát az utolsó szocialista kormány is szembesült ezzel. 

A másik megjegyzés vonatkozásában pedig szeretném jelezni azt is, hogy 
olyanra még nem került sor, hogy ne született volna bármely érdekegyeztető 
fórumban egyetértés olyan kérdésekben, amelyekben egyetértést írt elő a vonatkozó 
jogszabály. Tehát ilyenre nem volt szükség. Minden esetben a döntés úgy született, 
hogy bírta a szükséges oldalak egyetértését is. Ha kellett módosítva is, ahogy Gúr 
Nándor képviselő úr mondta, jól lehet, Lázár János miniszter úr bejelentett egy 
összeget, mégis ha minimális összegben, de módosult az egyeztetéseknek hála. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az uraknak a megjelenést és még egyszer biztatom 

önöket arra, hogy ha esetleg cizellálni valót találnak az aktuális törvényekben a 
szakterületüket érintően, akár szóban, akár írásban juttassák el hozzánk. Köszönöm 
szépen. Jó munkát kívánok önöknek!  

A napirendi pontunkat ezennel lezárom. Viszontlátásra! 

Egyebek 

Áttérünk az egyebek napirendi pontunkra. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy 
van-e valakinek kérdése, észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Nincs.  
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Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a részvételt, a bizottsági ülést bezárom. Jó munkát kívánok! 
Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 57 perc) 

  

Volner János  
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 

 
 


