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Napirendi javaslat  

 

1. Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi ... törvény hatálybalépésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10723. 
szám) (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) (Vitához kapcsolódó 
bizottság) 

2. Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/10720. szám) (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a 
alapján) (Kijelölt bizottság) 

3. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a vasárnapi 
munkavégzés feltételei megteremtéséhez szükséges módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10585. szám) (Dr. Szél Bernadett, Schmuck Erzsébet (LMP) 
képviselők önálló indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 

4. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10832. szám) (Sneider Tamás (Jobbik) képviselő önálló 
indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

5. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója az aktív foglalkoztatáspolitikai 
intézményrendszer működéséről, eredményeiről 

6. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről 
 

Megjelent  

Elnököl: Volner János (Jobbik), a bizottság elnöke 
Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Bányai Gábor (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Dr. Varga László (MSZP), a bizottság alelnöke  
Gelencsér Attila (Fidesz) 
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Becsó Zsolt (Fidesz)   
Törő Gábor (Fidesz)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Gúr Nándor (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről 

   Vásárhelyi Pál tanácsadó  

 

Meghívottak 
Dr. Moskó Mónika (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Cselényi-Nagy Szabolcs (Miniszterelnökség) 
Fekete László (Nemzetgazdasági Minisztérium)   
 

Jelen volt 

Koranisz Laokratisz görög nemzetiségi szószóló 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)  

Az ülés megnyitása  

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Vendégek! Elnök úr megbízásából, mivel még a Gazdasági 
bizottság ülésén ül, megpróbálom levezetni a mai bizottsági ülést.  

A napirend módosítása és elfogadása 

Kérdezném először, hogy a napirendi javaslatot mindenki megkapta-e. 
Egyetlenegy bejelentésem lenne: a 4. napirendi pontot kérte az előterjesztő, hogy a 
mai ülésről vegyük le. Ennek ismeretében kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel. 
(Nincs jelentkező.) Ki az, aki elfogadja a napirendi javaslatot. (Szavazás.) 
Egyhangúlag elfogadtuk.  

Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi ... törvény hatálybalépésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/10723. számú 
törvényjavaslat  

Az első napirendi pont keretében az állami tisztviselőkről szóló törvényhez a 
részletes vitát kéne lefolytatnunk kapcsolódó bizottságként. Először a 
házszabályszerűségét kérdezem az előterjesztésnek a Miniszterelnökség 
képviseletében.  

 
DR. CSELÉNYI-NAGY SZABOLCS (Miniszterelnökség): Tisztelettel köszöntöm 

önöket. Ez a törvénycsomag az Országgyűlés által már elfogadott állami 
tisztviselőkről szóló törvénnyel kapcsolatban az érintett törvényeken gyakorlatilag 
átvezeti az állami tisztviselői jogviszonyt. Ahol szükséges, ott bevezeti a közszolgálati 
jogviszony mellé, illetve az állami tisztviselőknek kötelezően elvégzendő egyes 
képzéseket szabályozza, gondolok itt a közigazgatási tanulmányok szakképesítésre, 
illetve a kormányzati tanulmányok szakképesítésére. Ezeket gyakorlatilag végigvezeti 
a törvényeken, illetve bevezeti magát az új jogviszonyt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Igazából a bizottságnak első körben arra kellene 

választ kapnia, hogy a házszabályszerűségnek a javaslat megfelel-e. Erről kérnék egy 
nyilatkozatot, az anyag tartalmával nagyjából tisztában vagyunk. 

 
DR. CSELÉNYI-NAGY SZABOLCS (Miniszterelnökség): Igen, megfelel.  
 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én jelezném, hogy mivel módosító nem érkezett, 
ezért a részletes vita lezárása, illetve a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását egy 
döntésben tennénk meg. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? (Nincs 
jelentkező.) Ha ilyen nincs, kérdezem, hogy ki az, aki a jelentés benyújtását, illetve a 
részletes vita lezárását és az erről szóló jelentést elfogadja. (Szavazás.)  6 igen, ellene 
senki, 2 tartózkodással elfogadtuk. Köszönjük szépen a nyilatkozatot.  

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló T/10720. számú törvényjavaslat  

Rátérünk a második napirendi pontra. Dr. Moskó Mónikát köszöntöm, az 
NGM képviseletében. És itt is első körben a házszabályszerűségről kérném a 
minisztérium képviselőjét, hogy nyilatkozzon. 

 
DR. MOSKÓ MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Üdvözlöm önöket, 

megfelel a házszabályszerűségnek és a jogalkotás feltételeinek az előterjesztés.  
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ELNÖK: Módosító indítvány nem érkezett, ezért a részletes vita lezárása, 
illetve a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását egy döntésben tennénk meg. Van-e 
ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha ilyen nincs, kérdezem, 
hogy ki az, aki a jelentés benyújtását, illetve a részletes vita lezárását és az erről szóló 
jelentést elfogadja. (Szavazás.)  6 igen, ellene senki, 2 tartózkodással elfogadtuk. 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a vasárnapi 
munkavégzés feltételei megteremtéséhez szükséges módosításáról szóló 
T/10585. számú törvényjavaslat (Dr. Szél Bernadett, Schmuck Erzsébet 
(LMP) képviselők önálló indítványa) 

A 3. napirendi pont tárgyalása kapcsán kérdezném, hogy van-e valaki az 
előterjesztők részéről. Ilyet nem látok. Előterjesztő nélkül is meg tudjuk ezt tenni, 
már csak azért is, mert a bizottság több ilyen hasonló tárgyú beadványt tárgyalt az 
elmúlt időszakban. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Ilyet 
nem látok. Ki az, aki támogatja a bizottság részéről a tárgysorozatba-vételt. 
(Szavazás.)  2 igen, ellene 7. Nem fogadtuk el. Lezárom a napirendi pontot.  

A 4. napirendi pontot levettük a tárgyalandók sorából.  

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója az aktív 
foglalkoztatáspolitikai intézményrendszer működéséről, eredményeiről 

Következik az utolsó előtti napirendi pont. Kérem szépen Fekete László 
főosztályvezető urat, hogy tájékoztassa a bizottságot.  

 
FEKETE LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Nem az első alkalom már, hogy a 
foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos témákat a tisztelt bizottság tájékoztatás 
formájában napirendre vette. Korábbiakban a munkahelyteremtés, a 
munkanélküliség, munkaerőhiány, a szakképzés, a társadalmi kapcsolatok, 
munkavédelem témakörében már tájékoztatást kaptak, illetve beszélgetés zajlott a 
bizottságban ezekről a témákról. Most az aktív eszközökről, politikák alkalmazásáról 
készítettünk egy írásos tájékoztatót. Csak néhány gondolatot szeretnék kiemelni 
belőle. 2015-ben befejeződött az intézményrendszer átalakítása, a régi munkaügyi 
központok a kormányhivatalokba tagozódtak, megyei és járási hivatali szinten, önálló 
főosztályi, illetve osztályi szinten látják el ezeket a feladatokat. Így gyakorlatilag az 
ügyfélkapcsolati rendszer teljes országos lefedettségében megmaradt, működik, és 
ellátja a feladatát. A tájékoztatóban foglaltak közül néhány dolgot szeretnék kiemelni. 
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy 2015-ben sikerült növelni az úgynevezett aktiválását 
az álláskeresőknek. Számszerűsítve közel 40 százalékuk valamiféle aktív eszközben 
megszólíttatásra került. Ez az előző évihez képest is előrelépést jelentett. Ugyancsak 
fontos feladata és fontos munkája volt az elmúlt évben a szervezetnek a közvetítés, itt 
közel 550 ezer közvetítést bonyolítottak le a járási hivatalok, és ezen belül növekvő 
arányban, növekvő számban a közfoglalkoztatás mellett megjelentek a piaci 
álláshelyekre történő közvetítések is. Körülbelül fele arányban jelent meg a 
közfoglalkoztatás és a piaci álláshelyek. 

2015 egy olyan átmeneti év volt, amikor váltás történt az uniós programokban, 
ez előző időszak programjai, amik többéves tervezésű programok, lezárultak, és 
gyakorlatilag az előkészítése és az elindítása folyt a következő időszak ugyancsak 
többéves programjainak. Itt a csúnya mozaikszavakat, ha használom, a TÁMOP-ból 
átléptünk a GINOP korszakába. Mind a kettő az álláskeresők támogatását szolgáló 
programokat takar. És ezek közül kiemelném a fiatalok első munkahelyi garancia 
programját, amely célzottan a pályakezdők mielőbbi megszólítását és számukra 
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szolgáltatás, állásfelajánlás lehetőségét támogatja és a hátrányos helyzetűeket segítő 
programokat, amelyek kifejezetten azokat az álláskeresőket célozzák meg európai 
uniós forrásokból megtervezett programokkal, akik önállóan nem képesek rövid időn 
belül visszakerülni a munkaerőpiacra. Itt bevezetésre került a profilingrendszer, 
amiről már korábban szintén beszéltünk, és ez a profilingrendszer segíti elő, hogy 
differenciáltan, az egyének szükségleteinek megfelelően kerüljenek ezekben a 
programokban a támogatási csomagok összeállításra és biztosításra.  

Kitértünk a forrásokra az anyagban. Ugye, hazai és európai uniós források 
biztosítják a Nemzeti Foglalkoztatási Alapon belül ezen aktív intézkedéseknek a 
forrását. A hazai források központi programokra, illetve a kormányhivatalok 
munkaügyi főosztályai részére decentralizált keretekre oszlanak. Központi 
programjainkból valósítottuk meg a nyári diákmunka programot. Gondolom, ez 
ismerős, sok önkormányzattal kapcsolattartó képviselőnek a lakhatási támogatási 
programot. A nők foglalkoztatását elősegítő programokat, illetve a 
munkahelymegőrzéshez járultunk hozzá. Itt a nagyobb munkahelymegőrzési, illetve 
egyes képzési programoknál továbbra is az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 
tevékenységére és csapatára is alapoztunk. Tehát a szervezeti tevékenységet, ami a 
kormányhivatalnál folyik, ezt kiegészíti a közalapítvány tevékenysége is. Az európai 
uniós programok közül, ahogy említettem, az első munkahelyi garancia indult el, 
illetve előkészítés alatt állt a GINOP következő szakaszai programjai, és mellette 
működött az elmúlt évben még áthúzódó jelleggel a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 
képzési blokk, amit szintén nagyon fontosnak tartunk és tartottunk, és folytatjuk is 
tovább a Belügyminisztériummal együttműködve. A források tekintetében, mivel 
2015-ben váltás volt, európai uniós forrásból 12,5 milliárdos nagyságrendű összeg 
került támogatásra, elköltésre, viszont 2016-ra a hazai forrásból hazai, de az európai 
uniós forrásokból mintegy 54 milliárd forintot terveztünk meg a 2014-20-as 
programok 2016-ra eső időszakában az aktív eszközök finanszírozására.  

A tájékoztatónkat néhány ábrával, illetve összefoglaló táblázattal is 
kiegészítettük, amiből természetesen önök részletesebben megismerkedhetnek az 
elmúlt évi helyzettel, és természetesen szívesen állok rendelkezésre. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés, 

észrevétel. Varga László! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én 

most nem folytatnám le újra azokat a vitákat, amiket sok ilyen hasonló, tájékoztató 
jellegű előterjesztésnél lefolytattunk már, nyilván a véleményem nagyjából ismert a 
bizottság tagjai számára úgy általában a helyzetről. Az anyagot köszönöm. Nyilván 
talán egy picit szerencsésebb lett volna hamarabb megkapni, de egyébként nagyon 
sok információ van benne, én úgy gondolom, amit érdekes használni. 

Nagyon rövid kérdéseim lennének, az 5. számú mellékletnél nyilván talán az a 
legrelevánsabb információ, de, ha jól értem, akkor a sorrend is nagyjából ezt mutatja, 
hogy ezek az oszlopok megvannak, hogy az elsődleges munkaerőpiacon való 
elhelyezkedés itt a fontos igazából, szerintem az a releváns. Azt szeretném kérdezni, 
hogy ebből, mondjuk az 1. számú melléklet kördiagramjára nézve milyen - hogy 
mondjam - javaslatokat, döntéseket lehetne levonni, mert azt látom, hogy a források 
egy jelentős része olyan konstrukciókba megy, ami utána nem igazán megfelelő 
számban viszi át a munkavállalókat az elsődleges munkaerőpiacra. Tehát itt azért 
ezeken több mint finomhangolásokat kell a rendszeren szerintem ejteni. A 
közfoglalkoztatásról annyit vitáztunk, hogy azt most nem nyitom ki újra. Nyilván 
megtehetném, de azt gondolom, hogy erről több ponton eltér a véleményünk, és ez 
nem fog ettől megváltozni. Láttam, meg a 3. számú melléklet tetején hirtelen 
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megütötte a tekintetem, Budapest tekintetében a bejelentett üres álláshelyek és a 
sikeres közvetítések száma közötti nagyon nagy különbséget. Ennek mi az oka? A 
közfoglalkoztatásban keresendő vagy éppen szakképzett munkaerőhiány, vagy mi 
ennek kapcsán a helyzet. Hát azt látjuk, ugye az 1. mellékletből, a közfoglalkoztatásra 
megy el a 61 százalék, azt teszi ki, és ugyancsak az 5. számú mellékletben az van a 
végén az elsődleges munkaerőpiac szempontjából. Tehát ez az örök konfliktus, és a 
képzések kapcsán nagyon sok kérdést vet fel. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném képviselőtársaimat, van-e egyéb 

kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Ha ilyen nincs, akkor kérem szépen a 
válaszokat.  

 
FEKETE LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Varga 

képviselő úrral valóban beszéltünk ezekről és ebben teljesen egyetértünk, hogy az 5. 
számú mellékletben gyakorlatilag az eredményesség azt mutatja, és a fontosságát is 
mutatja, hogy az elsődleges munkaerőpiacra való elhelyezés a legfontosabb és a két 
eszköz, a vállalkozóvá válás támogatása és a bértámogatás. Mellette még 
valamennyire a bérköltség-támogatás is. Ugye az közvetlenül munkaerőpiacon való 
megjelenést támogat, és itt az eredményesség is szerencsére magas szintű.  

Közfoglalkoztatás helyzete. Beszéltünk külön a témáról, az idei évtől 
mindenképpen sokkal nagyobb erőfeszítést teszünk annak érdekében a 
Belügyminisztériummal együtt, hogy az elsődleges piacra való átkerülést segítsük, a 
múlt alkalommal említettem, hogy elindítottuk az egyén ösztönzését is a 
közfoglalkoztatásból a versenypiacra történő átlépésre, és ezer fős nagyságrendben 
már ezzel az eszközzel éltek is ebben a szűk két hónapos időszakban, amióta ez az 
eszköz működik.   

A 3. számú mellékletben a főváros. A főváros, csúnya szót használok, 
statisztikai szempontból különleges helyzetben van, mert az összes központi 
közfoglalkoztatási program, ahogy képviselő úr érezte, a fővárosi központú cégeknél, 
fővárosi keretben kerül leadásra, munkaerőigényként is, viszont a közvetítés már a 
munkavégzés helye szerint történik. Például a Közútkezelő vagy néhány ilyen 
nagyobb projektet ki tudnék emelni. Tehát ez nem azt mutatja, hogy a fővárosi 
kormányhivatali kollégák nem jól dolgoznának, egyszerűen egy picit faramuci helyzet. 
Való igaz, hogy a főváros munkaerőpiaci helyzete természetesen, illetve a jelen 
helyzetben jobb, mint néhány keleti megyéé, de ez a sikeres közvetítések száma nem 
emiatt adódik, hogy ott nem megfelelően dolgoznának, illetve az emberek nem 
fogadnák el a munkahelyet, illetve, hogy ennyi betöltetlen üres álláshely lenne, ami 
valóban a fővárosban töltendő be.  

A keretek kérdésköréről. Ugye, milyen eszközökre lehetne használni. Ahogy 
említettem, az idei évben az arányok már egy kicsit meg fognak változni, mert az 
európai uniós előfinanszírozás több mint négyszeresére növekszik az alapon belül is, 
ami azt jelenti, hogy 54 milliárd, és elképzelhető, hogy még az is kiegészítésre kerül. 
És ha jól emlékszem, a 2017-es költségvetés tervezetében már számszerűen, 
összegszerűen is kevesebb összeg került beterjesztésre, és remélhetőleg majd 
elfogadásra is, mint akár a 2015-ös vagy a 2016-os évben a közfoglalkoztatásra. És 
mellette indítanánk el azokat az aktiváló programokat, amelyek a 
közfoglalkoztatásból való kikerülést mindenképpen elősegítenék. Köszönöm szépen. 
(Volner János érkezik az ülésterembe.) 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezném, hogy van-e egyéb kérdés, észrevétel. (Nincs 

jelentkező.) Ha ilyen nincsen, akkor megköszönöm a jelentést, és átadnám elnök 
úrnak az egyebekre a szót, mert elfogytak a rendes napirendi pontok.  
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Egyebek 

VOLNER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen. Egy bejelentéssel tartozom a bizottsági tagjaink és a meghívott 
vendégeink részére egyaránt. Szeptembertől egy más pozícióban fogom az 
Országgyűlésen belül folytatni a munkámat, a bizottsági elnökségről lemondok. Talán 
nem árulok el nagy titkot, hogy Z. Kárpát Dániel képviselőtársamat, jobbikos 
gazdaságpolitikust fogom majd a bizottság elnöki tisztségére javasolni. Nagyon 
köszönöm mindenkinek a megtisztelő munkát, bizottsági munkatársaimnak azt a 
kiemelkedő szakmai és emberi teljesítményt, amit itt folyamatosan nyújtottak. Én úgy 
érzem, hogy a bizottságon belül valóban szakmai viták folytak, érdemi párbeszédekre 
került sor, és ez manapság ritka az Országgyűlésen belül nagyon sok bizottságban. 
Nagyon köszönöm még egyszer, és alelnök úré ismét a szó. 

Az ülés berekesztése 

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Igazából ezzel elfogytak a napirendi pontok, és ha jól értelmezzük, akkor a bizottság 
első félévi munkája is ezzel véget ért. Én is szeretném megköszönni mindenkinek a 
munkáját, bár ugye a parlament nem ér véget, de ebben a körben már nem fogunk 
találkozni, és mindenkinek nagyon kellemes nyári pihenést kívánok. Köszönjük 
szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 27 perc) 

 

Volner János 
a bizottság elnöke 

 Szatmáry Kristóf 
a bizottság alelnöke 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


