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a minimálbér emelés, a 2016. évi központi költség megalapozása és a dolgozói szegénysé g
megszüntetése érdekébe n

Az Országgyűlés 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 minimálbér jelenlegi nettó összege sajnálatos módon jelentős mértékben elmarad
a létminimum összegétő l ;

• a közszolgálatban dolgozók illetményalapja öt éves kormányzás alatt nem
emelkedett;

• a közalkalmazotti bérek túlnyomó többségben nem biztosítják a kiegyensúlyozot t
mindennapi megélhetést ;

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

a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyű lés felhívja a Kormányt, hogy vizsgálja felül a munkavállalók kereset i
és életszínvonali viszonyait szabályozó törvényeket, azok hatályosulásának é s
végrehajtásának tapasztalatai alapján végezze el azok átfogó felülvizsgálatát . A
vizsgálat tapasztalatait érvényesítse a 2016 . évi központi költségvetésben .

Felelős : kormányzati tevékenység összehangolásáért felel ős miniszter ,
gazdaságpolitikáért felel ős miniszter,
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter ,
szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter.

Határidő : 2015. május 4 .

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

a) a mostani minimálbér nettó összegének érdemi emelésre, mely növekedés nem
lehet kevesebb ötven százaléknál ;

b) a minimálbér és a közfoglalkoztatotti bér közötti különbség megszüntetésére ;

Az Országgyű lés
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c) a közszolgálatban az illetményalap emelésre, mely emelés nem lehet keveseb b
ötven százaléknál, ugyanakkor ez az emelés nem érintheti az állami vezetők és
országgyűlési képviselők illetményét .

3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a módosítások tervezetét bocsássa széle s
körű és nyilvános társadalmi egyeztetésre, amelyet követ ően a törvénymódosítások
tervezetét terjessze az Országgyűlés elé .

Felelős : kormányzati tevékenység összehangolásáért felel ős miniszter
Határidő : 2015 . május 4 .

4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba .

INDOKOLÁS

Addig nincs erős Magyarország, amíg ötmillió létminimum alatt él ő ember van . A
létminimum fontos mérőszáma egy ország gazdasági erejének, illetve jól mutatja a lakossá g
életszínvonalának a szintjét is .
Ha a fentebb említett mérőszámot nézzük, akkor sajnálatos módon Magyarország egyre
rosszabbul teljesít . Évről évre többen vannak azok, akik a létminimum alatti keresetből
kénytelenek megélni, vagyis túlélni . Ez a túlélés egyre nehezebb, mivel egyre többe kerül a
megélhetés . A bevezetett és évenként növekv ő termékdíjak, a szolgáltatások díjainak
növekedése mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy egyre több pénz szükséges a
mindennapi megélhetéshez .

A nettó minimálbér legalább ötvenszázalékos illetve a közfoglalkoztatotti bér minimálbé r
szintjére történő emelésével az emberek járnának jól . Több szempontot is figyelembe vév e
elmondható, hogy a minimálbér emelés révén sok hátrányos helyzetű embernek magasabb
lenne a bére. Ezáltal több pénz jutna ételre, ruhára, iskolába járásra . Így csökkennének a
társadalmi különbségek és többen kaphatnak lehet őséget arra, hogy kitörjenek mostani
kilátástalan és szorult helyzetükbő l . Esélyt kaphatnak sokan a felemelkedésre és egy jobb
életre. A több pénz azt is jelenti, hogy a helyi boltok, üzletek forgalma is n ő majd, ezáltal töb b
terméket, szolgáltatást lehet majd eladni így közvetlenül és közvetett módon új munkahelye k
is létrejönnek az elsődleges munkaerőpiacon .

Elfogadhatatlannak tartjuk továbbá, hogy a közszolgák illetményalapját az öt éve s
kormányzás alatt egy forinttal sem emelte a kormányzat . Példátlan az a magatartás is ,
miszerint az előző parlamenti ciklusban egyszer sem emelte a kormányzat a közszolgá k
illetményalapját . Ilyen a rendszerváltás óta nem történt . Ezalatt az időszak alatt viszont nőttek
a megélhetés költségei, amit az állam a saját dolgozó felé nem vagy csak részben kompenzált .
A bérfejlesztés több éves lemaradását mielőbb meg kell szüntetni . Itt is elmondható, ha több
pénz vihetnek haza a kormánytisztvisel ők, köztisztviselők, közalkalmazottak akkor többet
tudnak majd költeni is, ami végső soron a gazdaság és kereskedelem b ővülését jelenti és új
munkahelyek létrejöttét eredményezi .
Itt szükséges megjegyezni, hogy a jelenlegi közszolgálati bérek növelése ugyanakkor nem
jelenti azt, hogy az állami vezetők, valamint az országgyűlési képviselők bére is



automatikusan emelkedne . Megítélésünk szerint az állami vezet ők és az országgyűlési
képviselők bérfejlesztés nem indokolt, szemben a közszolgálat különböző területein dolgoz ó
munkavállalókkal, akik sok esetben annak ellenére vannak nehéz és kiszolgáltatot t
helyzetben, hogy lelkiismeretesen és tisztességesen végzik mindennap a munkájukat .

A kormány "évek óta hitegeti" a dolgozókat a különböz ő béremelésekkel, de közben szinte
semmit nem javított a helyzetükön . Ha történnek is bérfejlesztések, akkor azok valahog y
sohasem az előre megállapodottak szerint mennek végbe . Ennek egyik szomorú példája a
tanárok béremelése, ahol az eredetileg megállapítottaktól a kormányzat rövid id őn belül eltért .
Ennek a módosításnak az eredményeként a tanárok bére már nem olyan mértékben emelkedik,
mint amilyenrő l szóltak a korábbi megállapodások .
Az utóbbi időszak kormányzati magatartása arra enged következtetni, hogy csak bizonyo s
ágazatokban, szektorokban hajt végre kisebb, nagyobb bérfejlesztéseket . Itt lehet megemlíteni
a szociális ágazatnak valamint a rendvédelem területén dolgozóknak szánt bérfejlesztéseket .
Ez azonban nem egy egységes koncepció megvalósítását mutatja, hanem tüneti kezelésne k
látszik. Ráadásul ezek a bérnövekedések nem egyformák, ágazatonként eltér őek, ami szintén
nem segíti az ország és a munkavállalók helyzetének érdemi javulását .

A fentebb leírtak alapján szükségesnek ítéljük, hogy a soron következő 2016. évi költségveté s
elfogadásával a minimálbér nettó összege legalább ötven százalékkal n őjön, a
közfoglalkoztatotti bér érje el a mindenkori minimálbér összegét, továbbá, hogy a
közszolgálatban az illetményalap legalább ötven százalékkal növekedjen. Mindezt annak
érdekében, hogy megszüntessük a dolgozói szegénységet, valamint esélyt adjunk köze l
ötmillió létminimum alatt élőnek egy jobb életre .

Budapest, 2015 . április 13 .
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Kövér László

	

Képviselő i önálló indítvány
az Országgy ű lés Elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . tarvény 28 . § 84) bekezdése alapján mellékelte n
benyújtjuk a minimálbér emelés, a 2016. évi központi költség megalapozása és a dolgozó i
szegénység megszüntetése érdekében szóló országgyű lési határozati javaslatot .

Budapf2015 április 13 .
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