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Az Országgyű lés abból kiindulva, hogy
• a dolgozó szegénység Magyarországon egyre nagyobb mértéket ölt, miközben a

munkavállalók egyre rosszabb körülmények között egyre többet kénytelene k
dolgozni, egyre kevesebb bérért ;

• a gazdaság termelékenysége az elmúlt öt évben nem javult az elvárt mértékben ,
nem jönnek létre a korábban várt mértékben új adófizető munkahelyek ;

• ezzel szemben több millió honfitársunk bére jelent ősen csökkent, a kis é s
középvállalkozások terhei jelentős mértékben nőttek ;

• az állami elvonás mértéke az alacsony keresetűeknél közel 50%-os, amely
kiugróan magasnak mondható ,

a következő határozatot hozza :

1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy vizsgálja felül a munkavállalók kereseti
és életszínvonali viszonyait szabályozó törvényeket, azok hatályosulásának é s
végrehajtásának tapasztalatai alapján végezze el azok átfogó felülvizsgálatát .

Felelős : foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszte r

Határidő : 2015 . július 1 .

2. Az 1 . pont szerinti felülvizsgálatnak ki kell terjednie :

'a) a béreket terhelő állami elvonások arányának csökkentése, annak érdekében, hog y
nőhessenek a munkabérből származó jövedelmek, különösen az alacsony
keresetűek tekintetében;

b) a dolgozói szegénység jelentős csökkentésére, majd megszüntetésére, annak

érdekében, hogy a munkajövedelmekb ő l tisztességgel meg lehessen élni ;

c) a mindenkori minimálbér összege legalább érje el az önálló háztartásban, egyedü l
élőkre mindenkor vonatkoztatott létminimum összegét ;

d) a foglalkoztatás terheinek csökkentésére, annak érdekében, hogy érdemben
csökkenjen a szürkén és feketén foglalkoztatottak létszáma ;

e) a dolgozók bérének érdemi növelésére, annak érdekében, hogy a versenyszféra, a z
állami, valamint a civil szektor dolgozóinak munkajövedelme egyre jobba n

. . . / 2015. ( . . .) OGY

határozat a

a dolgozói szegénység megszűntetéséhez és az új adófizet ő munkahelyek létrehozásához
szükséges intézkedésekről



közelítse meg, majd érje el az Európai Unió átlagának béreit, különös tekintettel a
közszolgák illetményalapjának jelentős növelésre ;

f) az úgynevezett kis adók kivezetésére, annak érdekében, hogy enyhíteni lehessen a
dolgozókat sújtók adók mértékét ;

g) hogy ugyanazért a munkáért ugyanaz a munkajövedelem járjon függetlenül attól ,
hogy az adott munkát az ország mely pontján végzik és kik végzik, anna k
érdekében, hogy a gyakorlatban is érvényesüljön az egyenl ő munkáért egyenlőbér
elve ;

h) a minimálbér és a közfoglalkoztatotti bér közötti különbség megszüntetésére .

3. Az Országgyű lés felhívja a Kormányt, hogy vizsgálja felül eddigi munkahelyteremt ő
és munkahelymegtartó gyakorlatát, valamint az azt szabályozó jogszabály i
környezetet, annak hatályosulásának és végrehajtásának tapasztalatai alapján végezz e
el azok átfogó felülvizsgálatát .

Felelős : gazdaságpolitikáért felelős miniszter
Határidő : 2015. július 1 .

4. A 3 . pont szerinti felülvizsgálatnak ki kell terjednie :

a) olyan komplex munkahelyteremt ő programok indítására, melyek valódi adófizet ő
munkahelyeket hoznak létre, ugyanakkor az alkalmazott támogatáspolitika n e
torzítsa a gazdaság működését ;

b) olyan munkahelymegtartó programok indítására, melyek foglalkoztatáspolitika i
eszközök segítségével érdemben javítják a munkavállalók munkaer őpiaci
pozícióit;

c) a munkaügyi szervezet szakmai és szervezeti m űködésére, annak érdekében, hogy
a lehető legszélesebb szolgáltatást, tájékoztatást, valamint segítséget tudja nyújtan i
a hozzá forduló álláskeresőknek .

5. Az Országgyű lés felhívja a Kormányt, hogy a módosítások tervezetét bocsássa széles
körű és nyilvános társadalmi egyeztetésre, amelyet követően a törvénymódosítások
tervezetét terjessze az Országgyűlés elé .

Felelős : kormányzati tevékenység összehangolásáért felel ős miniszter
Határidő : 2015 . szeptember 1 .

6 . Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba .



INDOKOLÁS

Mára egyértelművé vált, hogy a kormányzat nem képes megfelelni saját maga által támasztot t
követelményeknek sem . Az évek óta hirdetett gazdasági növekedés és fellendülés, valamint a z
ezzel együtt járó jólét megteremtése várat magára. Sőt egyre nagyobb mértéket ölt a
szegénység és ezzel párhuzamosan a dolgozói szegénység is .
Egyelőre, a magyar társadalom egyre csak szélesedő társadalmi rétegei nem tapasztalnák job b
életet. Az emberek nem tudnak jobban megélni a fizetésükbő l, nem tudnak gyarapodni, sőt
egyre kevesebbre telik bel ő le . A valóságban nem jut több és jobb minőségű étel az asztalra, a z
emberek nem tudják gyermekeiket jobb életkörülmények között felnevelni. A mindennapi
megélhetés jelenti a legnagyobb problémát emberek millióinak ma Magyarországon .
A valóságban a; munkavállalók egyre többet kénytelenek dolgozni, egyre romló
munkakörülmények között, egyre kevesebb bérért . Az állami elvonás mértéke ma gátja a
gazdasági fejlődésnek és gátja a valós adófizető új munkahelyek teremtésének is . Ma a
munkáltatóknak foglalkoztatással kapcsolatos terhei nagyon magasak . Ebből adódóan nem is
nagyon teremtenek új munkahelyeket, a már meglévőket próbálják meg úgy átalakítani, hog y
az esetleg növekv ő feladatokat költségnövekedés nélkül el tudják végezni . Ebben a
folyamatban nagyban segíti a munkáltatókat az új Munka törvénykönyve, mely lehetőséget
teremt arra is többek között, hogy hazánkban ugyanazért a munkáért, de más-más régióban
eltérő béreket kapjanak a munkavállalók . Továbbá az is lehetséges az új munkajogi szabályo k
alapján, hogy ugyanazért a bérért egyre többet dolgozzanak a munkavállalók egyre roml ó
munkafeltételek mellett. Erre sajnálatos módon jó példa a hamarosan életbe lép ő vasárnapi
zárva tartással kapcsolatos törvényi szabályozás . Ugyanis az új rendelkezések miatt számos
munkáltató növelni fogja a hétköznapi munkaid őt, hogy ezzel ellensúlyozza a vasárnapi zárv a
tartás miatti forgalomcsökkenést .
De nem lehet szó nélkül elmenni azon kormányzati intézkedések mellet sem, melye k
megteremtették annak a lehetőségét, hogy a minimálbér, ill. a közfoglalkoztatotti bér közöt t
jelentős eltérések legyenek és ugyanazért az elvégzett munkáért más-más bért kapjanak az
emberek. Mihamarabb el kell érni, hogy ne legyen különbség a közfoglalkoztatotti és a
minimálbéres , foglalkoztatás bérszintje között, azaz egy fajta minimálbér legyen. Ennek
természetesen az is egyik feltétele kell legyen, hogy a közmunkások, olyan munkát
végezzenek és olyan minőségben, hogy az értékteremtő legyen. Ma ugyanis a
közfoglalkoztatás 'keretei között nagyon sok esetben olyan típusú és min őségű munkát
végeztetnek el az érintettekkel, melyek nem felelnek meg az elvárásoknak. Ezen is
mihamarabb változtatni kell . Továbbá azt a helyzetet is meg kell szüntetni, hogy embere k
miközben napi nyolc, tíz, tizenkét órákat tisztességgel végigdolgoznak, egyre jobba n
elszegényednek. Nemhogy gyarapodni nem tudnak, de saját korábbi életszínvonalukat se m
tudják fenntartani .
Úgy tűnik, hogy a kormányzat saját munkavállalóin is jócskán spórol, mivel a közszolgák
esetében az illetményalap összegét, ami most 38 .650 forint hosszú-hosszú évek óta ne m
emeli . Pedig az ezen a területen dolgozók már több alkalommal tüntettek is a béremelésekért ,
de úgy tűnik hasztalanul .
Hathatós állami szerepvállalással sajnálatos módon olyan munkaer őpiac alakult ki mára
Magyarországon, melyben a különböz ő -munkavállalói csoportokhoz kötött állami
támogatások kiszorító hatást gyakorolnak egymással és a „normál” munkavállalókka l
szemben. Mivel nagyon magasak a munkáltatók foglalkoztatással kapcsolatos terhei ezért so k
munkavállalót csak úgy vesznek fel, ha az állami támogatást is igénybe tudjanak venni
utánuk. Ez ma már a gazdaság rossz állapota és a rossz foglalkoztatáspolitika együtte s
hatásaként odáig jutott, hogy szinte csak akkor tud elhelyezkedni egy munkavállaló, h a
valamilyen állami támogatást is tud magával „vinni” a munkáltatójának . Ez az egyre növekvő



kiszorító hatás a Munkahelyi Akciótervre fordított egyre nagyobb állami támogatások útjá n
követhető jól nyomon. Az a kérdés, hogy ezt a gyakorlatot meddig kívánja folytatni a
kormányzat? Mi történik majd akkor, ha már minden munkavállaló elhelyezkedéséhez állam i
támogatásokat adnak a munkáltatóknak?

A kormányzat 2010 májusában terjesztette a parlament elé „A Nemzeti Együttm űködés
Programja” című társadalmi szerződését, ebben többek között kötelezettséget vállalt arra ,
hogy „A Nemzeti Együttműködés Rendszere lesz az alapja az ország újjáépítésének, egy erős
Magyarország megteremtésének .” Nos, ez a vállalás ez idáig nem teljesült . Ezen túlmenően
olyan nem teljesült kötelezettségek is szerepelnek a társadalmi szerződésben, mint a tíz év
alatt egymillió új adófizető munkahely létrejötte, vagy akár az „egyszer űbb és teljesíthetőbb
feltételeket a vállalkozások számára” mára már csak szlogenként értelmezhető kormányzati
vállalás.
A lassan öt évvel ezel ő tt tett kinyilatkoztatások között szerepelt az alábbi szintén nem teljesül t
vállalás is „ Ezért a nemzeti ügyek politikájának egyik fontos célkit űzése, hogy Magyarország
váljék a kelet-közép -európai régió egyik leginkább vállalkozásbarát országává, olyanná, aho l
a vállalkozások m űködésének állami szabályozása egyszer ű és kiszámítható. "

A fentiekben leírtak alapján elengedhetetlennek tartjuk, hogy a Kormány mihamarabb érdem i
lépéseket tegyen a szegénység, a dolgozó szegénység, az egyenl őtlen bérezés megszűntetése
érdekében, továbbá olyan gazdaságpolitikát folytasson, melynek révén a tisztességesen é s
becsületesen dogozók munkabére eléri az Európai Unió átlagát .
Továbbá olyan foglalkoztatáspolitika megteremtése is lehetséges lesz, melynek els ődleges
célkitűzései között szerepel a valódi új adófizető munkahelyek teremtése és a meglévő
munkahelyek megőrzése is .

Budapest, 2015 . március 16 .



IAt

	

o n ;,

	

IArám!

	

"Ilr

	

, ~i F I~
üüüumnmii llmuufü6uöu~e•+rs••í1mGu n --1'1müpuüw -üid: d

III I~~~ :11111{I IIIiI_g1~J~ . .~Ilililll I II~I~IIt.
.__
.
a i

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Kövér László

	

Képviselő i önálló indítvány
az Országgyűlés Elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . tarvény 28 . § 84) bekezdése alapján mellékelte n
benyújtjuk a dolgozói szegénység megszűntetéséhez és az új adófizető munkahelyek
létrehozásához szükséges intézkedésekr ő l szóló országgyű lési határozati javaslatot .

Velez Arpád
MSZP

Tóbiás József
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Kiss László
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Horváth Imre
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