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Tájékoztató a VKF 2017 február 8.-ai üléséről 

 

Az első napirend keretében a VKF elfogadta első félévi munkatervét. A munkavállalói 

oldal kezdeményezésére megtárgyalásra kerül a Munka Törvénykönyve és a sztrájktörvény 

esetleges módosítása. Dr. Mészáros Melinda kérésére bekerült a munkatervbe a munkaerő 

piaci támogatási rendszer áttekintése. (Ennek a témakörnek a tárgyalása során kívánjuk 

felvetni a megszűnt korengedményes nyugdíj pótlásának kérdéskörét) Munkáltatói kérésre 

felvetettük a napirendek közé a minimálbér emelés tapasztalatait. Dávid Ferenc kifejtette, 

hogy a munkaadók is érdekeltek a jogkövető megoldásokban, ezért támogatják, hogy a 

munkaügyi ellenőrzés szankcionálja a minimálbér emelés kijátszását. Ebben teljes volt az 

egyetértés. A tavaszi költségvetési előkészítő munkához kapcsolódva sor kerül az 

adótörvények és költségvetés megtárgyalására.  

Második napirendi pontként – a LIGA többszöri felvetésére – újra elkezdődött a megszűnt 

korkedvezményes nyugdíj pótlásáról szóló tárgyalás. A tárgyalás során a korábbi bizottsági 

munka során nyitva hagyott kérdések áttekintésére került sor. A mellékelt emlékeztető jól 

összefoglalja a bizottsági munka eredményét.  A kritikus pontokon kívül ez az összeállítás azt 

is tükrözi, hogy a kormány a bizottsági vitában nem vett részt. A VKF ülésen is elsősorban a 

munkáltatók és a szakszervezetek között folyt a vita. Ennek során több ponton közeledett a 

két oldal álláspontja. Mindkét oldal hangsúlyozta, hogy a rendszer működésének egyik 

kulcskérdése a szakmailag korrekt egységes módszertanon alapuló kiválasztás. A munkáltatók 

újból kifejtették, hogy a munkaidő csökkentési javaslatunkat – változatlan bér mellett – nem 

támogatják. Hajlandóak azonban megfontolni a túlmunka korlátozását. Hasonlóan reagáltak 

dr. Mészáros Melinda felvetésére miszerint ebben a munkavállalói körben a munkaközi 

szünetet a munkaidő részévé kellene tenni. Korábban a legnagyobb vita a finanszírozási 

kérdésekről bontakozott ki a két oldal között. A mostani tárgyalás során a munkáltatók nem 

vitatták, hogy nekik kell finanszírozni a rendszert, de ebben számítanak az állami 

szerepvállalásra is. A megvalósítás technikájáról továbbra is vita van. Mi változatlanul (az 

állami alap mellett érveltünk egyben jeleztük, hogy a munkáltatók biztosítási megoldását 

eddig azért nem támogattuk, mivel soha nem fejtették ki részletesen, Rolek Ferenc ígéretet 

tett, hogy ezt megteszik egyben nyitva hagyta annak a lehetőségét is, hogy mégis a mi 
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megoldásunk a célravezető. A Kormányoldal eredetileg nem kívánta tárgyalni a megszerzett 

töredékidők elszámolását és beszámítását arra hivatkozva, hogy folyamatban van egy 

Alkotmánybírósági beadvány. A LIGA elnökének kérésére azonban mégis napirendre került 

ez a kérdés is. A vita során a Kormányoldal változatlanul a fenti álláspontot képviselte. Mi 

viszont kértük, hogy ne halogassuk ennek a problémának a megoldását. 

A napirend pont végén a bizonyított egészségkárosító hatásra hivatkozva kértük, hogy a 

műszakos munkarendben dolgozók védelmére külön megoldást kell kidolgozni. Vita 

bontakozott ki akörül, hogy megfelelően bizonyított-e ez a hatás. Emiatt a szakmai, 

tudományos bizonyítékok áttekintésére kerül sor a jövőben. A vita eredményeként mindhárom 

oldal megfogalmazta, hogy lényeges pontokon közeledtek az álláspontok ezért van értelme a 

további egyeztetéseknek, ami szakértői bizottságban folytatódik. A korábbi bizottsági 

munkához képest lényeges változtatást jelenthet, hogy kérésünkre a Kormányoldal vállalta, 

hogy a jövőben, érdemben részt vesz a bizottsági munkában.  

Az egyebek napirendi ponton belül a munkáltatói oldal nehezményezte, hogy nem került a 

VKF-ben megtárgyalásra a nagypénteki munkaszünet kérdésköre. 

(A február 9.-ei NGTT ülésen a VOSZ kivételével a felszólalók támogatták a parlament előtt 

lévő előterjesztést. Balog Miniszter Úr, mint a képviselői indítvány egyik előterjesztője 

tájékoztatta az NGTT résztvevőit, hogy szándékuk szerint, pozitív parlamenti döntés esetén, 

már az idén fizetett ünnep lenne a nagypéntek.) 
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