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I. Bevezető 

 

Magyarország Kormánya nyitott a társadalom valamennyi szférájával történő párbeszédre, 

egyeztetésre, konzultációra. Ennek jelentőségét már a Nemzeti Együttműködés Programjának 

részét képező Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatában is megfogalmazták, mely szerint „az 

új kormány együttműködést ajánl a társadalom minden tagjának, a civil és érdekvédelmi 

szervezeteknek.” Ebben a szellemben került sor a társadalmi egyeztetés központi fórumainak 

megújítására. 

 

 

II. A társadalmi párbeszéd rendszerének átalakítása  

 

Az Országgyűlés 2011 júliusában fogadta el a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról 

szóló 2011. évi XCIII. törvényt (továbbiakban NGTT tv.). E jogszabály megalkotásával a 

jogalkotó elsődleges célja az volt, hogy a korábbiakban széttagolt, egymással párhuzamosan 

működő és sok esetben egymás feladatköreit illetően is átfedő központi koordinációs 

egyeztetési fórumok helyett, a társadalom egészét érintő, általános gazdaság- és 

társadalompolitikai kérdéseket megvitató, konzultatív jogkörű tanácsadó testület jöjjön létre, 

amely javaslataival, állásfoglalásaival, elemzéseivel, véleményével segítené a legfontosabb 

gazdasági és társadalompolitikai döntések meghozatalát. 

 

A korábbi években a munka világa, a gazdaság- és társadalompolitika területén egymás 

mellett működő Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT), a Gazdasági és Szociális Tanács 

(GSZT) és a Gazdasági Érdekegyeztető Fórum (GEF) nem tudták hatékonyan betölteni 

érdekképviseleti tevékenységüket. Az OÉT ugyanis nem kellő költséghatékonysággal, egy 

szűk társadalmi réteget képviselve működött, míg a GSZT és a GEF ugyan szélesebb 

kérdéskörökben értekezett, ám jogszabályon alapuló demokratikus legitimáció nélkül és 

számos kérdésben részben az OÉT-tel párhuzamosan. 

A meglévő fórumok újjászervezésének eredményeként – a párhuzamosságok 

kiküszöbölésével, az egyeztetés hatékonyságának növelésével, a társadalom valamennyi 

szférájának bevonásával, a korábbi fórumok bázisán – alakult meg a magyar társadalmi és 

gazdasági párbeszéd új fóruma, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (továbbiakban 

NGTT). 

 

III. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 

Az NGTT lehetőséget teremt a korábbinál jóval szélesebb, sokoldalú konzultációs 

mechanizmus működtetésére. A működés legfőbb szempontjai a nyitottság, az átláthatóság és 

a széles körű konzultáció, amely magában foglal olyan társadalmi partnereket is, amelyek 

korábban nem vettek részt intézményesített egyeztetéseken.  
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Az új rendszer struktúrája tükrözi azt a törekvést, hogy az NGTT képes legyen minden érintett 

gazdasági szereplő és társadalmi csoport érdekeit megjeleníteni és becsatornázni. A 

társadalmi párbeszéd új magyarországi rendszere épít az EU tagállamok tapasztalataira is. Az 

Európai Unió számos tagállamában a gazdasági és szociális tanács a társadalmi párbeszéd 

csúcsszerve. 

Az NGTT-ben résztvevők, olyan, önkéntes alapon szerveződő, egymástól független, autonóm 

ugyanakkor legitim szervezeti formákban létező, a társadalom széles rétegeit képviselő 

szereplők, akik egymással partnerségben közös álláspont kialakítására törekednek. Így tehát, 

az NGTT összefogja a társadalom széles rétegeit képviselő szereplőket, úgymint a 

munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleteket, a gazdasági kamarák, a nemzetpolitika 

területén tevékenykedő civil szervezetek, a tudományos élet, valamint a külön törvény szerinti 

egyházak képviselőit. 

Az NGTT keretei között az egyeztetések fő szereplői a testület tagjait delegáló szervezetek, 

annak munkájában a kormányzat képviselői állandó meghívottként, a társadalmi partnerség 

elve mentén vesznek részt. Az új társadalmi párbeszéd rendszerében a kormányzat szerepe 

nem lehet erősebb a közvetítő szerepnél. Amennyiben az NGTT egyes oldalai készek 

igényeiket, álláspontjaikat összehangolni, és – mindannyiuk számára elfogadható módon – 

egységes formába önteni, a mindenkori kormánynak kötelessége azt, konzultációs lehetőséget 

biztosítva meghallgatni és lehetőség szerint figyelembe venni a jogszabályi környezet 

kialakításakor. 

A Testület alapvető működési jellemzője a teljes autonómia, amelyet a kormányzat 

mindenkor tiszteletben tart, így a Tanács maga határozza meg és alakítja ki működését. A 

Kormány az NGTT működtetése érdekében biztosítja a szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket, valamint a Tanács munkáját segítő Titkárságot hozott létre. 

 

 

IV. Jelentéstételi kötelezettség 

 

A Tanács működésével kapcsolatos széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében az NGTT 

tv. 8. § (3) bekezdése rendelkezik a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős 

miniszter jelentéstételi kötelezettségéről az alábbiak szerint: 

 

„A miniszter minden év március 31-ig jelentést készít arról, hogyan hasznosultak 

a megelőző évben a jogszabályalkotásban, illetve a Kormány munkájában a 

Tanács véleményei, állásfoglalásai, ajánlásai.” 

 

 

V. Az NGTT tevékenységének hasznosulása a Kormány munkájában 

 

Az NGTT tv. szerint, a Tanács szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal plenáris 

ülést tart. A plenáris üléseken az NGTT tagjain és szakértőiken kívül, tanácskozási joggal 
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részt vesznek a miniszterek, vagy az általuk kijelölt állami vezetők is; így a Kormány első 

kézből értesül a konzultációk eredményeiről. 

 

 

2011. évben az NGTT két alkalommal tartott – plenáris ülés keretében – konzultációt, 

amelyen a Tanács egységes, egyeztetett álláspontot, javaslatot, ajánlást nem fogalmazott 

meg. 

 

 

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2011. október 11-én kezdte meg munkáját. 

Az ünnepélyes keretek között lezajlott, sajtó nyilvános eseményen dr. Orbán Viktor 

miniszterelnök úr mellett több kormány tag és magas szintű állami tisztségviselő is jelen volt.  

Miniszterelnök Úr üdvözölte a Tanács megalakulását és a testület jövőbeni feladatai között 

kiemelte: „…célunk, hogy 2014-ig Európa leginkább versenyképes gazdasági környezetét 

alakítsuk ki Magyarországon.” 

„Mindannyian Magyarország megújításán dolgozunk, igaz mindenki másképp, és a maga 

helyén, de a megújulás kérdései mindenképpen itt fognak feküdni a Tanács tárgyalóasztalán. 

Válaszokat kell adnunk arra, hogy hogyan csökkenhet tovább az állam és a családok 

adóssága”. 

 A Kormányfő a Tanács sokoldalúságának fontosságát kiemelve hangsúlyozta: 

„Meggyőződésem, tévútra jutott az a felfogás, amely szerint a munka kérdéseiről csak a 

munkaadóknak és a munkavállalóknak van véleményük. Ezért is üdvözlöm, hogy 

kiszélesítettük az egyeztetést. Ezért tartom fontosnak, hogy itt a Tanács tagjai között 

köszönthetjük az egyházak, a civil szervezetek és a tudományos élet képviselőit…… 

Megoldásokat csak konzultáció révén fogunk találni.” 

Összegzésként Miniszterelnök Úr kifejtette: még több támogatásra, még több erőre és friss 

gondolatokra van szükség. Ezzel összefüggésben leszögezte, hogy bízik a Tanács munkájában 

és várja a konzultációk eredményeit. 

 

 

A Tanács 2011. október 11-én, valamint a 2011. december 12-én tartott plenáris 

üléseken az alábbi témákban folytatott konzultációt: 

 

1. A gazdaságpolitika, a költségvetés és munka világa kérdései. 

2. Az egészségügyi konszolidációról, struktúraváltás kérdéseiről 

3. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 

megállapításáról 

4. A 300.000 forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez 

szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről, és a béren kívüli 

juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről 
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Annak ellenére, hogy a konzultációk során a Tanács nem fogalmazott meg egységes 

álláspontokat, e tanácskozások során elhangzott javaslatok hatással voltak a kormányzat 

munkájára, sok esetben beépítésre kerültek az előkészítés előtt álló jogszabályokba.  

 

Azon vélemények és javaslatok, amelyek hasznosultak a jogszabályalkotásban, illetve a 

Kormány munkájában az alábbiakban kerülnek bemutatásra. 

 

1. A gazdaságpolitika, a költségvetés és munka világa kérdései 

A téma előterjesztője, dr. Matolcsy György miniszter úr volt, aki a gazdaságpolitikával, 

illetve a költségvetés és a munka világával kapcsolatosan tartott rövid előadást. Miniszter Úr 

elemezte és számadatokkal alátámasztottan felvázolta Magyarország jelenlegi gazdasági 

helyzetét. Leszögezte, hogy a magyar gazdaságpolitika stratégiájának minden célját és 

alapelvét tartani tudta az ország. Nagy eredményként értékelte, hogy a fogyasztást szinten 

tartva reáljövedelem, és átlagbér-emelkedést sikerült elérni.  Miniszter Úr szólt a célokról, 

melyek között első helyen az eladósodás mértékének mérséklése áll. Célként fogalmazta meg 

továbbá, hogy 2014 végéig a térség, valamint az EU legversenyképesebb gazdaságává váljon 

Magyarország.   

A költségvetést illetően elmondta, hogy biztosítani kell a 3% alatti államháztartási hiányt, 

mert csak ebben az esetben folytathatjuk az EU-s források lehívását.  

Miniszter Úr tájékoztatta az NGTT-t arról is, hogy véglegesítésre kerül a 16%-os arányos 

egykulcsos adórendszerre való átállás, amelyről így nyilatkozott: „…ennek a politikai 

ciklusnak az egyik legnagyobb eredménye lesz gazdaságtörténelmi szempontból, hogy egy 

tiszta, világos, arányos rendszert, munkahelyteremtést, a növekedést és magát a munkát, a 

vállalkozást és a gyermekvállalást támogató személyi jövedelemadó rendszerünk lesz.” 

„Kétszázezer közmunkát, startmunkát, közmunkahelyet, startmunkahelyet leszünk képesek 

létrehozni.”  

Dr. Czomba Sándor, foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár úr az új Munka 

Törvénykönyvével kapcsolatban terjesztette elő a Kormány álláspontját. Elmondta, hogy 

2012-ben a foglalkoztatás bővülését tekintve az összbővülés 80 %-át a közfoglalkoztatásból, 

startmunkából, 20 %-át a versenyszférából szeretné elérni a kormány. Leszögezte, hogy 

gazdasági növekedés nélkül tartós foglalkoztatás növekedés nehezen képzelhető el.  

A Gazdaság Képviselői Oldala, valamint a Munkavállalói Oldal egyaránt szorgalmazta, 

hogy a közszféra átfogó érdekegyeztető fórumához hasonlóan jöjjön létre a 

versenygazdaság hasonló háromoldalú országos egyeztető színtere is.  

Erre a nemzetgazdasági tárca hatékony közreműködésének eredményeként 2012. 

február 22-én megalakult a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma 

(VKF).  

A VKF tagjai a Kormány, valamint három-három munkaadói és munkavállalói 

érdekképviseleti szervezet. Ezen érdekképviseleti szervezetekkel már az új Munka 

Törvénykönyve előkészítése kapcsán is szoros konzultációkat folytatott a 

nemzetgazdasági tárca. 
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2. Az egészségügyi konszolidációról, struktúraváltás kérdéseiről 

Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár úr az egészségügy átalakításáról tartott 

részletes előadást. A jelenlévőket tájékoztatta, hogy megszületett a Nemdohányzók 

védelméről szóló törvény, bevezetésre került a népegészségügyi termékadó is, és Országos 

Népegészségügyi Központ néven új intézmény születik. Elmondta, hogy megerősítésre kerül 

a háziorvosi rendszer is. A Semmelweis Terv keretében hangsúlyozta az állami 

felelősségvállalás kérdését a betegellátásokkal kapcsolatban. Beszélt az üresen álló 

esetlegesen felszabaduló ingatlanok hasznosításáról vagy eladásukból származó bevételekből 

az egészségügy központi régiójának fejlesztéséhez szükséges tőkeköltségeket fedezik. Az 

egészségügyi dolgozók számára életpályamodell kialakítását tűzték ki célul. Hangsúlyozta, 

hogy a jövő egészségügyében a betegek jogainak védelme is kiemelt szerepet kap. Kiemelte, 

egy új betegjogokkal foglalkozó szervezet fontosságát, a Nemzeti Beteg Fórum 

megalakulását. 

A témához kapcsolódva Államtitkár Úr felvázolta az egészségüggyel kapcsolatos 5 kihívást, 

melyek a következők: demográfiai, népegészségügyi forrásteremtés, fenntartható struktúra 

kialakítása, emberi erőforrás krízishelyzet menedzselése, politikai fenntarthatóság. 

Államtitkár Úr tájékoztatott továbbá arról is, hogy megszületett az intézmények átadás-

átvételének megfelelő és szükséges jogszabály, illetve Alkotmány-módosítás. Előadásából az 

is kiderült, hogy az intézmények adósságállománya miatt moratóriumot léptettek életbe, mely 

szerint a működési hatékonyságot meghaladó mértékű beszerzésekhez már GYEMSZI 

engedély kell.  

Tervben van a praxiskezelő bevezetése is. Az alapellátást a háziorvosi kompetenciák erősítése 

mellett az ügyeleti rendszer, a védőnői hálózat, az iskolaorvosi ellátás és a szakápolói hálózat 

népegészségügyi igényekhez igazításán keresztül kívánják megerősíteni. 

A Civil Oldal felhívta a figyelmet arra, hogy a struktúra-váltás sikerességének egyik 

kiemelkedően fontos eleme az egészségügyben dolgozók számára felállítandó életpálya 

modell kialakítása. Véleményük szerint, a Semmelweis Tervben kialakított 

struktúraváltozás hatékony kommunikálása szükséges a társadalom felé. Ezzel 

párhuzamosan fontosnak tartották a humánerőforrás krízis kezelését, különös 

tekintettel a pályakezdő orvosoknál jelentkező alacsony jövedelemszintre.  

 

Az egészségügyért felelős szaktárca képviselőjének tájékoztatása szerint a Semmelweis-

terv megjelenését követően több kormányhatározat lépett életbe, amelyek lehetővé 

teszik az új Széchenyi terv forrásainak felhasználását, így az NGTT- én elhangzott 

javaslatok megvalósítását is. 

 

Ami a fentiekből megvalósult az ágazatban az NGTT ülései óta: 

 

Folyamatban van az ÁNTSZ intézményrendszerének átszervezése. A Semmelweis 

Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatokról, a kiemelt 
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feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1208/2011. (VI. 28.) Korm. 

határozat vonatkozó rendelkezése: az egészségügyi ellátórendszer átalakítása a 

népegészségügyi intézményrendszer átalakításával. Jelenleg folyamatban van az 

Országos Népegészségügyi Intézet létrehozása. 

 

A NEFMI és középirányító szerve, a GYEMSZI mélyreható és teljeskörű adatelemzés 

révén átfogó képet alkotott a jelenlegi betegellátó rendszerről, a betegek mozgásáról a 

rendszerben. A kórházak vezetőivel folytatott konzultációsorozat révén pontosították a 

valós szakmai kompetenciákat. Ezen információk birtokában véglegesítésre kerültek az 

egészségügyi térséghatárok, majd az intézeti kompetenciák és progresszivitási szintekhez 

illesztve kialakítottuk a javasolt területi ellátási kötelezettségeket, mellyel kapcsolatban 

jelenleg egyeztetések zajlanak az érintettekkel. A folyamat eredményeként a betegek 

számára pontosabban kijelölhető, hogy különféle típusú és súlyosságú betegségek 

megállapítása, kezelése és rehabiltációja, utógondozása céljából hová fordulhatnak a 

legjobb gyógyulási eredmény elérése érdekében. A rendszer az év második felében indul 

"élesben", a működést a 2012 januárjában létrehozott Területi Egészségszervezési 

Központok munkatársai monitorozzák, és a központilag meghatározott egységes 

stratégia mentén ezen Központok hajtják végre a szükséges beavatkozásokat, 

módosításokat is az érintett térségi szolgáltatókkal  és az OTH szakigazgatási szerveivel 

szoros együttműködésben. 

 

A Nemzeti Beteg Fórummal kapcsolatos jogszabály előkészítés alatt áll. 

Az Országos Betegjogi és Dokumentációs Központot megalapító kormányrendelet belső 

egyeztetése az utolsó fázisába ért. A szociális ágazattal és az NRSZH-val a szervezeti és 

finanszírozási átadás-átvétel egyeztetési eljárása folyamatban van. A betegjogi 

panaszvizsgálat intézményrendszere 2012. július 1-el kezdi meg működését.  

A humánerőforrás stratégia egyik eszköze a Markusovszky Ösztöndíj program, melynek 

keretében több mint 600 szakorvos és szakgyógyszerész jelölt vállalta, hogy havi 100.000 

forintos állami támogatás fejében a diplomája megszerzését követően az ösztöndíj 

programban meghatározott ideig Magyarországon végez egészségügyi tevékenységet. 

2012. január 1-től a rezidensek újabb támogatásra jogosultak a szakképzéssel 

összefüggő dologi költségeik (szállás, utazás) megtérítésére. 

A humánerőforrás- krízis megoldására tett lépések idén az egészségügyi dolgozók 

bérrendezésére irányuló intézkedésekkel folytatódtak. Ennek tárgyában az ágazati 

bérhelyzet pontos felmérése és szakmai egyeztetés 2012. január elején megkezdődött, 

majd ennek folytatásaként az összes érintett szakmai szervezetet bevonásával került 

kialakításra a jelenleg rendelkezésre álló 30,55 Mrd Ft-os állami forrás felosztására 

vonatkozó azon javaslat, amelyet a Kormány az egészségügyi ágazat egyes 

foglalkoztatottjai 2012. évi bérfejlesztésének lehetséges irányairól szóló 1071/2012. (III. 

22.) Korm. határozattal együtt fogadott el. A rezidensek, valamint az egészségügyben 

dolgozók számára az elmúlt évtized legjelentősebb intézkedését hozta meg a 

Kormányzat. A jelenlegi intézkedés mintegy 86 ezer embert érint. Az ágazat 

humánerőforrás krízisének további kezelésén, és a hosszú távú források megteremtésén 
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a Nemzetgazdasági Minisztérium és a NEFMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága 

közösen dolgozik.  

 

3. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 

megállapításáról, valamint a 300.000 forint alatti munkabérek nettó értékének 

megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről, és a béren kívüli 

juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről 

A témakört dr. Czomba Sándor, foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár úr terjesztette az 

NGTT plenáris ülése elé. Államtitkár Úr arról tájékoztatta a Tanácsot, hogy az Országgyűlés 

2011. november 21-én jóváhagyta az adótörvények módosítását, melynek részeként 2012. 

január 1-jétől a személyi jövedelemadóból kivezetésre kerül az adójóváírás és emelkedik a 

munkavállalók által fizetett egészségbiztosítási járulék. Azt is elmondta, hogy az alacsony 

munkabéren foglalkoztatott munkavállalók nettó bérének megőrzése érdekében javaslatot 

tesznek a minimálbér és a garantált bérminimum emelésére, valamint az elvárt béremelésekre. 

A javaslat szerint 2012. január 1-jétől a minimálbér havi 93 000 Ft-ra, garantált bérminimum 

pedig 108 000 Ft-ra emelkedik. A kötelező bérminimumok emelése közel 800 ezer főt érint 

közvetlenül a versenyszférában. Tájékoztatta a Tanácsot arról, hogy a jelenleg hatályos 

minimálbér rendelet helyett új rendelet kiadására és a jelenlegi hatályon kívül helyezésére 

tesznek javaslatot a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében. 

Tájékoztatta az NGTT-t arról, hogy az elmúlt időszakban számos esetben folytattak szakértői 

szintű egyeztetéseket az oldalak képviselőivel, melyek eredményeit igyekeztek beépíteni a 

tervezetbe. 

Államtitkár Úr vázolta az elvárt béremelésre és bérkompenzációra vonatkozó kormányzati 

javaslatot. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint, az NGTT-vel történő 

konzultációt, plenáris ülésre tűzését megelőzően, szakértői egyeztetésekre is sor került, 

illetve a Gazdaság Képviselői Oldal képviselői előzetesen írásban is véleményezték a 

kormányzati tervezeteket. Így az NGTT plenáris ülése elé került – az elvárt béremelésről 

szóló – tervezet több ponton már figyelembe vette a beérkezett észrevételeket. 

 

A Gazdasági Képviselői Oldal által megfogalmazott javaslatok szerint, szükséges az 

adótörvényekhez kapcsolódó, az elvárt béremelésről szóló végrehajtási rendelet kiadása.  

Javaslatot tettek továbbá a visszaható hatályú béremelések esetén a kapcsolódó 

adókedvezmény érvényesíthetőségére 2012. évben, valamint felvetették a technikai okból 

pontatlanul végrehajtott elvárt béremelések esetében, hogy a munkaadók hátrányos 

következmények nélkül – önrevízió keretében – korrigálni tudják az elmaradást. 

 

Az Egyházi Oldal, valamint a Gazdaság Képviselői Oldala egyaránt megfogalmazta azt 

a javaslatot, hogy a béremelésről szóló kormányrendelet mellé Útmutató is készüljön, 

amely megkönnyíti a kormányrendelet gyakorlati alkalmazását, és lehetővé teszi az 

egységes értelmezését. 
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Az NGTT ülésén elhangzottakra is tekintettel a Kormány véglegezte a jogszabályokat, 

amelyek 298/2011. (XII. 22.), illetve 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet számon kerültek 

kihirdetésre. A kormányrendeletek 2012. január 1. napján léptek hatályba.  

Az NGTT ülésen megfogalmazott javaslatokat is figyelembe véve még a rendeletek 

hatályba lépése előtt kiadásra került egy – a konzultációs partnerek részéről is 

szorgalmazott – Útmutató, amelyben a bérek elvárt emelésével kapcsolatos számos 

technikai részletkérdés került kimunkálásra. Az új szabályok végrehajtása, illetve az 

rendelkezések egységes értelmezése és megértése céljából a Nemzetgazdasági 

Minisztérium ügyfélszolgálatot is működtet a felmerülő szakmai kérdések 

megválaszolására.                   

A Gazdaság Képviselői Oldal felvetését tükröző válasz az egyes adótörvények és azzal 

összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvényben található 

azon rendelkezés, amely bizonyos kereteken belül lehetővé teszi a munkaadók számára 

a technikai okból pontatlanul végrehajtott elvárt béremelések hátrányos 

következmények nélküli – önrevízió keretében történő – korrigálását. 

Az Országgyűlés által elfogadott, kihirdetés előtt álló jogszabály-módosítás a Gazdaság 

Képviselői Oldal által javasoltaknak megfelelően lehetővé teszi visszamenőleges hatályú 

béremelés esetén is az adókedvezmény érvényesítését.  

 

 

 

 

 

 

 


