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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 43 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Köszöntök mindenkit. Köszönöm azoknak, akik lehetővé tették, hogy ma a
bizottsági ülésünket itt, Baranya megyében, Pécs megyei jogú városában tudjuk tartani.
Köszönöm szépen házigazdánknak, dr. Hargitai Jánosnak, a Baranya Megyei Kormányhivatal
vezetőjének, hogy itt lehetünk és köszöntöm azokat a kollégákat is, akik majd a bizottsági
ülésünk 2-3. napirendi pontjait is fel fogják vezetni nekünk: Janovics Lászlót, a Baranya
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának a vezetőjét és dr. Síkfői Tamást, a
Baranya Megyei Kereskedelmi Iparkamara titkárát. Köszöntöm természetesen a bizottság
tagjait is. Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy határozatképesek vagyunk a kihelyezett
bizottsági ülésen, szakértő asszony pedig segít nekem, hogy ki kit helyettesít. Tehát Kara
Ákos alelnök úr Varga Józsefet helyettesíti, Kontur Pál dr. Karakó Lászlót, Kovács Ernő
Polics Józsefet, Szedlák Attilát Spaller Endre és jó magam pedig Kiss Péter képviselő urat,
Vécsey László pedig Nagy Istvánt. Ez azt jelenti, hogy 17 kezünk van. Köszönöm szépen.

A bizottság kihelyezett ülésén is azt kérem a tagoktól, hogy a szokásjog alapján, nem
ismételve, aszerint haladjunk, az időkeretek felhasználása tekintetében felváltva ellenzéki-
kormányzati megszólalás, nagyjából azonos időkeret betartása mellett zajlódjon, tehát az
alapvető szabályainkat itt is a kihelyezett ülés keretei között folytassuk.

A bevezető gondolatokat követően szeretném átadni a szót dr. Hargitai Jánosnak, a
Baranya Megyei Kormányhivatal vezetőjének, és még egyszer tisztelettel köszönöm a
feltételeket, amelyeket biztosított a kormányhivatal. Köszönöm szépen, János, parancsolj!

A Baranya Megyei Kormányhivatal vezetőjének köszöntője

DR. HARGITAI JÁNOS, a Baranya Megyei Kormányhivatal vezetője: Köszöntöm a
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság tagjait, köszöntelek benneteket, képviselőtársaim, és
köszöntöm a bizottság munkatársait is, akik itt a munka elvégzése során segítségünkre
vannak, ami jellemző rám, hadd mondjam itt is, hogy rám, mert két képviselőtársamat nagyon
sokat látom a parlamentben, mindketten velem szemben ülnek. Többet nézem őket, mint
egyébként az öltönyösöket, és mégis elkövettem azt a hibát, hogy mindkettőjüket ismerem, de
nem tudtam, hová tegyem őket. Mikor leültek az asztalhoz, akkor világosodott meg, hogy hát
hoppá, a képviselőtársaimról van szó. Na, ez jellemző rám, de utána korrigáltam, és
kompenzáltam azonnal.

Megtisztelő, hogy Pécset választottátok a bizottsági ülés egyik vidéki helyszínének. A
Foglalkoztatási bizottság jogköréből, meg feladatköréből adódóan persze jó helyre jött, mert
Pécsett, a Dél-Dunántúlon sajnos vannak a rendszerváltás óta olyan aktualitások, amit nem
baj, hogyha a Foglalkoztatási bizottság lát. Sokszor a parlamentben, hogyha erre lehetőségem
adódik, mert olyan téma van terítéken, mindig elmondom, hogy ezt a Dunántúlt, hogy a fejlett
világ leegyszerűsítése és a Duna túlsó része, a Hunnia meg a kevésbé fejlett világ, ezt egy jó
ideje sajnos már árnyaltabban kell látnunk. Mert hát a Dunántúlnak is van két része, a
Dunántúl északi része, a Közép-Dunántúl, és ettől egészen más jellegű mozgásokat mutat a
Dél-Dunántúl és így Baranya megye is.

Két munkatársam, akik évtizedek óta ilyen típusú kérdésekkel foglalkoznak,
nyilvánvalóan ezekről a tendenciákról szólni fognak, és el fogják mondani a saját
gondolataikat.

Ahol most vagyunk, és erről szólnék néhány mondatot, a Baranya Megyei
Önkormányzat díszterme, tehát az igazi házigazda a közgyűlés elnöke lett volna, az én
utódom, mert a kormányhivatal vezetése óta nyilvánvalóan nem vagyok a közgyűlés elnöke.
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Azt gondolom, hogy ez Pécs legszebb belső tere, ahol most a bizottság ülésezik, a megyei
közgyűlés itt tartja az üléseit.

A tavalyi évben mint mindannyiotok előtt ismert, mi kulturális fővárosi évadot éltünk
meg, és itt sok komoly beruházás valósult meg. Az egyik éppen itt van, ebben az épületben,
mert ennek az épülnek az utcafronti része egy múzeumépület, ahol bejöttetek, egy nagy
kiállítótér, és még most is látható a kulturális fővárosi évad egyik legnagyobb attrakciója, a
Matisse és „A nyolcak” kiállítás. Hogyha a bizottságnak vagy egy részének - akinek ideje
engedi és - van kedve ezt megtekinteni, akkor itt a múzeumi munkatársak természetesen
ebben segítségetekre lesznek. A bizottsági ülés után pedig a kormányhivatal vendégei vagytok
mindannyian.

Jó munkát, és még egyszer, megtisztelő számomra, hogy itt vagytok. Én, amikor
elkezdődik a bizottság munkája, egy kicsit beletekintek, de angolosan el kell távoznom, mert
az Országos Mérésügyi Főhatóság főigazgatója van Pécsett, és vele illik, meg muszáj is
találkoznom. Jó munkát!

A napirendi javaslat elfogadása

ELNÖK: Köszönjük szépen még egyszer, élni fognak a bizottság tagjai a lehetőséggel.
A napirendi pontok elfogadására tennék javaslatot a köszöntőt követően. Két napirendi

pontot tárgyalnánk, illetve az egyebek kerülnének terítékre.
A két napirendi pont az elektronikus formában megküldött meghívóban mindenki által

ismert, én csak a főcímét mondom, az első a Baranya Megyei Munkaügyi Központ
helyzetével foglalkozik, a második pedig nyilván a gazdaságfejlesztési kérdésekkel, Baranya
gazdasági helyzetével.

Az első napirendi pont tárgyalására akkor kerítünk sort, hogyha a bizottság jóváhagyta
ezt. Ezért azt kérdezem, hogy egyetértünk-e azzal, hogy ezen napirendi pontokat tárgyaljuk.
Aki igent mond a dologra, az, kérem, kézfelemeléssel ezt jelezze. (Szavazás.) Egyhangú.
Köszönöm szépen. E három napirendi pont tárgyalását tesszük meg.

Baranya megye munkaerő-piaci helyzete

Az első napirendi pont tárgyalását kezdjük meg, ezért kérem az előadóját, hogy
foglalja el a helyét. Janovics László, a Baranya Megyei Munkaügyi Központ vezetője fog adni
nekünk egy prezentációt. Azt kérem Lászlótól, hogy olyan húsz percben foglalja össze azokat
a dolgokat, amelyeket fontosnak tart. Parancsoljon!

Janovics László előadása

JANOVICS LÁSZLÓ, a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
vezetője: (Előadásához projektort használ.) Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.

Nagyon sok szeretettel üdvözlöm önöket itt, Pécsett. Nekem most van először
lehetőségem a parlament Foglalkoztatási bizottsága előtt beszélni, és ez egy nagyon nagy
megtiszteltetés számomra. Szeretnék önöknek röviden egy áttekintést, egy képet adni arról,
hogy mi a helyzet ma a Dél-Dunántúlon, Baranya megyében.

Lehet, hogy időnként keverni fogom a Baranya megyei és a dél-dunántúli adatokat. Ez
abból adódik, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja ebben az évben
még átmenetileg regionális feladatokat lát el, tehát így a régiós működésünk megmaradt, de
azt mondom, hogy önöknek mint parlamenti képviselőknek régiós áttekintést adok, az is
hasznos lehet.

Ezen a térképen az látszik, hogy a legfrissebb adatok szerint az Állami Foglalkoztatási
Szolgálat a munkaügyi központok által regisztrált munkanélküliek az ország területén hogyan
néznek ki. Ebből mindjárt utalhatok arra, amit Hargitai kormánymegbízott úr említett, hogy
nagy különbség van a Dunántúl északi és a déli fele között a munkanélküli adatokban. De
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ezek a prezentációk ott vannak az önök kezében és el fogják tudni vinni, nem szükséges
jegyzetelniük.

A következő ábrán a régión belüli adatokat mutatom. Itt az látszik, hogy nagyon nagy
különbségek vannak régión belül, látszik, hogy a leghátrányosabb helyzetű térség a Dráva
mente, a horvát határ menti térség, itt a legmagasabbak a munkanélküliségi adatok, illetve van
egy ilyen keresztirányú tengely még, ez pedig a Zselicnek a része, ahol a legmagasabb
munkanélküliségi adatokat mérjük. Erről majd a későbbiekben beszélek. Polics úrnak az volt
a kérése, hogy majd az Ormánságnak a helyzetét egy kicsit emeljem ki. Itt látszik is ezen az
ábrán, hogy 41 százalék fölött van a regisztrált álláskeresők aránya. Ez egy borzasztóan
magas munkanélküliség, ilyen valóban csak a leghátrányosabb helyzetű térségekben van, még
Észak-Magyarországon és az Észak-Alföldön is.

Ezt az ábrát azért mutatom önöknek, bár azt hiszem, hogy ezzel önök teljesen
tisztában vannak a parlament Foglalkoztatási bizottsága tagjaiként. Sajnos ennél frissebb
adatunk már van, csak grafikont nem találtam az Eurostatnak a honlapján. Ez a 2008 és a
2009-es adatokat mutatja. Azt hasonlítja össze, hogy az Európai Unió tagországai között a
foglalkoztatási ráta tekintetében hogyan állnak az egyes országok.

Az az eltérő színű, kicsit sötétebb, az ott Magyarország. A foglalkoztatási rátával azt
mérjük, hogy a 15-64 éves korosztályban, amit az ILO-definíciók szerint munkaképes korú
lakosságnak hívunk, hányan dolgoznak, vagy hány százaléka dolgozik a munkaképes korú
lakosságnak. Ez az az arány, amire az Európai Unió még jó tíz évvel ezelőtt azt a célt tűzte ki,
hogy el kell érni uniós szinten a 70 százalékos foglalkoztatási arányt. Mi itt, Magyarországon
a grafikon tanulsága szerint, 55-56 százalék körül vagyunk, és ezzel, Máltával együtt az
utolsók vagyunk az Európai Unió 27 tagországa közül.

És hogy ez az Európai Unión belül nem igazán hízelgő és kedvező kép hogyan néz ki
Magyarországon belül a hét régió összehasonlításában, ezt mutatja a következő ábra. Ebből
látszik, hogy - ez a vonal, ami keresztben van, ez az országos átlag, hogy a fejlettebb régiók
fölötte vannak, a fejletlenek alatta, a dél-dunántúli régió, ahol most vagyunk, abból az látszik,
hogy - itt a foglalkoztatási ráta 51-52 százalék.

Kérem szépen, ez azt jelenti, hogy ma a dél-dunántúli régióban minden második
munkaképes korú ember nem dolgozik. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon beszédes
szám, egy nagyon beszédes adat, és önöknek nyilván erről pontosabb képe van, mint nekem,
de én azt gondolom, hogy az ország költségvetésének a nyugdíjbiztosítása, az egészségügyi
alapok és a finanszírozás és nagyon-nagyon sok kérdésnek az oka itt, erre vezethető vissza.
Hogyha még hozzátesszük azt, hogy itt azok közül az emberek közük, akik foglalkoztatva
vannak, hányan vannak, akik minimálbérre vannak bejelentve, és azután fizetnek járulékot és
adót, akkor én azt gondolom, hogy ez önmagában már magyarázza a helyzetet. Azt gondolom,
hogy ezeket az adatokat látva, a kormánynak valóban nem lehet fontosabb célja mint amit
kitűzött,  egymillió új és adózó, adót és járulékot fizető emberekre van szükség. Tehát ennél
fontosabb cél – azt gondolom – ma Magyarországon nincs, nem lehet.

Beszélgettünk az elnök úrral a bizottsági ülés előtt arról, hogy egy nagyon nagy
kettősség van ezen adat mögött. Magyarországon vannak nagyon sokan, akik nem dolgoznak,
vagy feketén dolgoznak, a másik fele, aki meg dolgozik, az nagyon sokat dolgozik. Tehát
önök is bizonyára sok olyan embert ismernek, aki nem nyolc órában dolgozik, hanem tíz
órában, tizenkét órában és olyat is, akinek nem egy, meg nem kettő, hanem adott esetben
három állása is van. Tehát van olyan ember, aki három ember helyett dolgozik, míg vannak
olyanok, akik nem dolgoznak. Tehát ez az a helyzet, amin feltétlenül változtatnunk kell.

Akkor most néhány szó az Ormánságról. Az Ormánság – mint ahogy látták a térképen
– 41 százalék fölötti munkanélküliségi mutatóval rendelkezik. Néhány tényt soroltam fel,
ezek önkényesen választott dolgok. Én húsz éve dolgozom itt a munkaügyi központban, azon
tapasztalatok alapján készült ez. Nincs húzóágazat, nincsenek munkáltatók, munkahelyek, a
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vállalkozások száma nagyon alacsony. 37 településből 30 ötszáz lélekszám alatti, tehát
nagyon pici településekről van szó. Ezeknek a fele zsáktelepülés. Helyben munkahely nincs.
Majd beszélek a közfoglalkoztatásról is. A közfoglalkoztatás az, ami lehetőséget adott
helyben. De a városba dolgozni járni sem lehet. Gyakorlatilag tömegközlekedéssel a városba
járni dolgozni nem lehet. Annyira ritkák a járatok, annyira nehezen lehet bejutni, annyira
messze van, és gyakorlatilag műszakba járni lehetetlen.

De ha lehetne is, ha volna is busz, akkor is annak a költsége olyan magas, tessék
megnézni, hogy a buszbérlet ára Sellyéről Pécsre 35 ezer forint, a vonatbérlet havibérlet ára
31600 forint. Tessék kiszámolni, hogy egy minimálbér nettójából, mert ugye ezek az emberek
erre számíthatnak, ha bejönnek a városba dolgozni, a minimálbér nettójából mennyi marad. És
akkor itt felteszek maguknak egy kérdést, hogy ezért a különbözetért érdemes-e dolgozni
járni. Reggel felkelni, és beutazni a városba dolgozni!

Most tudom azt természetesen, hogy a jogszabály szerint a munkáltatónak kötelessége
kifizetni a munkába járás költségeinek a meghatározott hányadát, de hát önöknek sincsenek
illúzióik ebben a vonatkozásban, hogy a munkáltatók ezt hogyan próbálják meg elkerülni.

Abban a térségben a regisztrált álláskeresők 60 százaléka nyolc általánost vagy annyit
sem végzett. Ezeknek az embereknek a munkaerő-piaci értéke – hát hogy mondjam? – nem
túlzottan magas. Nagyon nehéz őket az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezni. A vállalkozók
nem kapkodnak nyilván értük, mert nincs olyan kurrens tudásuk, olyan kompetenciájuk,
amelyekkel ők a munkaerőpiacon jó eséllyel elhelyezhetők lennének. Az értelmiségét már
régóta elveszítette ez a térség és most ott tartunk, hogy a fiatalok is otthagyják. Tehát egy
elöregedő és a kialakult helyzetében egy nagyon leépülő, reménytelen depressziós térséggé
vált.

Az, aki nem járt ott, egyszer érdemes volna csak kiszállni az autóból és egy sétát tenni
ott, egy ilyen faluban, az Ormánságban. Azt gondolom, hogy nagyon sok érdekes tanulsággal
szolgálna egy ilyen séta. Azt kell mondjam, hogy a kollégáim a kirendeltségen, meg a helyi
polgármesterek mondják, hogy bemennek az emberek, hogy „polgármester úr, adjon valami
munkát, mert éhezünk!” Tegnap azt mondta a kirendeltségvezető kollégám, hogy azt mondta
neki egy ismerőse, akivel találkozott, hogy a kertjében a gyümölcsfákat kivágta, hogy
eltüzelje, mert már nem volt mivel fűtenie. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz
helyzetek és sorsok vannak itt a térségben, és ezekre oda kell figyelni.

Én magam közgazdász vagyok, mi az egyetemen annak idején tanultuk – 1985-től ’87-
ig jártam a pécsi egyetemre -, hogy mik a tőke számára a telepítési tényezők. És én többször
végiggondoltam ezt: ugye a tőke hová megy? Oda, ahol fejlett az infrastruktúra, szakképzett
munkaerő van, a termék vagy a szolgáltatás iránt a felvevőpiacok közelsége adott, ahol az
életkörülmények, az életminőség és a többi és a többi, megvannak ezek a telepítési tényezők.
Hogyha ezeket a tényezőket végignézzük, akkor azt látjuk, hogy az Ormánságban ezek közül
egy sincsen. Tehát én azt gondolom, hogy arra várni persze lehet, lehet oda ipari parkot
építeni, de arra várni, hogy a tőke odamegy, balgaság. A tőkének az a természete, hogy meg
akar térülni, lehetőleg minél rövidebb időtávban szeretne megtérülni. A tőke odamenni,
munkahelyeket teremteni nem fog. Mert egyszerűen a természetes logikája olyan, hogy
nincsenek meg ehhez a feltételek.

De nyilván szükséges, hogy kormányzati intézkedések és hogy valamilyen módon a
tőke számára vonzó telepítési tényezők legyenek, ebben a kérdésben valamit tenni kell, mert
magától ez a kérdés nem fog megoldódni.

Mi az, amit tettünk? Nagyon sok mindent tettünk vagy próbáltunk. Voltak sikeres,
meg kevésbé sikeres próbálkozásaink, én ezek közül néhányat soroltam fel, ezeket nem is
fogom elmondani, merthogy nagyon rövid az idő. De azt látjuk, hogy az aktív
foglalkoztatáspolitikának az egyszerű eszközei, hogy adjunk képzést az embereknek vagy
bértámogatást, ezzel az ő elsődleges munkaerőpiacra történő visszavezetésük nem oldható
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meg, merthogy nincsen elsődleges munkaerőpiac helyben, tehát nincs őket hová
visszavezetni.

Tehát itt mindenféleképpen komplex programokban szükséges gondolkodni ezekben a
leghátrányosabb helyzetű térségekben, és számos SWOT-analízis azt igazolja, hogy csak
azokból lehet kiindulni, ami ott helyben van. Ami ott helyben van, az az érintetlen természet,
a csodálatos természeti környezet, ott soha nem volt szennyező ipar. Ott olyan a folyó vize,
hogy inni lehet belőle. Kevés ilyen hely van ma Európában. Ez az a hely, ahová el lehetne
menni friss levegőt szívni, mondjuk egy városi embernek, aki erre vágyik.

Ez az a hely, ahol hogyha valami növénytermesztést vagy állattenyésztést csinálunk,
az – mondhatni a helyből fakadóan – bio minőségű, merthogy tiszta. És én azt gondolom,
hogy süt a nap, gyönyörű a klíma. Tegnap olvastam a helyi Dunántúli Naplóban, hogy
Baranya megyében 750 holland ingatlantulajdonos van. A legtöbb az egész országban itt van
Baranya megyében, és megkérdezték tőlük, hogy miért jönnek ide. Miért szeretik ezt a
vidéket? Azt mondták, azért mert olcsóbb az élet, mint Hollandiában, másrészt, mert
gyönyörű a klímája. Azt mondták, hogy itt ki tudnak ülni a teraszra, és az év 8 hónapjában a
teraszon tudnak reggelizni, Hollandiában ezt az év 8 napján tudja megtenni, merthogy olyan
szutyok az idő ott.

Tehát én azt mondom, hogy vannak értékeink, lehetőségeink, ezekre kellene – azt
gondolom – a jövőt alapozni és felépíteni. Tehát itt a mezőgazdaság és az ökoturizmus
fejlesztésében látok lehetőséget.

Itt majd ad lehetőséget az „ős Dráva” program, amiről Tiffán Zsolttal már
egyeztetéseket folytatunk.

A komlói kistérségről van egy diánk. Komlóról kevesebbet fogok beszélni, itt is nehéz
a helyzet, de annyira nem tragikus, mint az Ormánságban. Itt vannak működő vállalkozások,
szépen jön egyik a másik után. Itt a nagy reményünk az, hogy a bányászkodás újra fog
indulni. Az a helyzet, hogy amikor bezárták a bányákat, volt egy olajár, most az az olajár a
sokszorosa mint a bánya, így a bányanyitás költségei horribilisek, a polgármester úr majd tud
önöknek erről esetleg részleteket mondani, hogy hol tart ez az ügy, mindenesetre dolgozunk
rajta.

Próbálok iparkodni az előadással. Milyen aktív eszközökre milyen forrásaink vannak a
foglalkoztatási alap részéből? Egy másik ábrán pedig a közfoglalkoztatással kapcsolatos
adatokat mutatom be önöknek régiós szinten. És ebből mintegy 30 ezer embert kell vagy van
lehetőségünk foglalkoztatásba vinni, 4 órás, 8 órás és így tovább.

Európai uniós programjaink. Vannak ezek között olyan programok, amelyekben
kijelölt megvalósítók vagyunk, ezek a TÁMOP-os programok, a TÁMOP 1. 1. 1., 1. 1. 2, 1. 1.
3. programok. Ezek nagyon komoly 1-2-6 milliárd forintos költségvetéssel bíró programok,
de természetesen ezek nemcsak egyéves, hanem több évre nyúló programok. Nagyon fontos,
hogy az uniós forrásokat is becsatornázzuk ebbe az aktív foglalkoztatáspolitikai
megvalósításba.

Vannak a táblázat alsó részén olyan egyéb programok, amelyeket saját döntésünk
alapján pályáztunk meg. Természetes partnerünk a horvátországi partnerek, velük nagyon
szoros együttműködésben segítjük elő egyrészt az ő európai uniós csatlakozásukat, vagy
adjuk át azokat a tapasztalatokat, amelyeket az elmúlt években mi szereztünk meg a
csatlakozást megelőző években, másrészt pedig természetes gazdasági kapcsolatok is fűznek
hozzájuk, tehát adott, hogy miben dolgozunk. Itt dolgozunk egy szakértői akadémiában,
pályaválasztást segítő programban és „munka és egészség”, tehát a megváltozott
munkaképességűekre irányuló programokban. Vannak itt munkaerő-piaci programjaink,
amelyeket csak így listaszerűen felírtam, hogy hivatkozott a kormánymegbízott úr is, hogy
Európa Kulturális Fővárosa évünk volt tavaly, az EKF kapcsán volt egy nagy programunk,
hogy úgy járultunk hozzá, fiatal diplomás, nyelveket beszélő pályakezdők támogatásával
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segítettük azokat az intézményeket, ahol az EKF ezernyi programja megvalósult, és ilyen
módon a foglalkoztatás révén így járultunk hozzá a program sikeréhez. A falfirka úgy járult
hozzá, hogy nyilván, ha már idejön Európa hozzánk, ne legyen tele graffitivel a város. És hát
itt ebben a programban azokat a fiatalokat foglalkoztattuk, akinek a társai – nagy
valószínűséggel – azokat a firkákat ott elhelyezték.

A patrónus pályaválasztást segítő mentorprogramunk egy nagyon izgalmas dolog, és
egy nagyon fontos kérdésre mutat rá. Ugye a munkaerőpiac kettészakadt, beszéltem egyfajta
dimenzióról, hogy van, aki dolgozik, van, aki nem. De a keresleti oldalon a munkáltatók
szempontjából nagyon érdekes, hogy a pályaválasztás és a pályaorientáció mennyire nem jól
működik. A munkáltatók azt mondják, hogy nem tudjuk kielégíteni az ő munkaerő-piaci
igényeiket.

Mi a súlyponti kérdése a foglalkoztatáspolitikának, illetve a munkaerő-piaci
szervezetnek mi az elsődleges feladata, hová koncentráljuk az erőforrásokat? A versenyszféra
azt mondja, hogy adjatok nekem megfelelő munkaerőt, a legjobb embereket. És nem elégedett
azzal a munkaerő-minőséggel, akit mi ebből a körből számukra biztosítani tudunk. Lehet,
hogy az ő igényeik túlságosan magasak, ezen lehet vitatkozni, és sokszor vitatkozunk is adott
esetben a munkáltatókkal, de nagyon nagy számban nem tudjuk kielégíteni az igényeket.
Hogy miért nem? Ennek nyilván a kereteit most nem tudjuk részletesen megbeszélni, de ez
egy izgalmas kérdés lehetne.

Tehát, hogy most mi a mi feladatunk? A munkáltatók, az elsődleges munkaerőpiac
igényeit kielégíteni vagy pedig az a feladatunk, hogy ezeknek a leghátrányosabb helyzetű

rétegeknek, a romáknak, a fogyatékosoknak, az alacsony iskolázottságúaknak, a börtönből
szabadultaknak próbáljuk meg a munkaerő-piaci integrációját, illetve a foglalkoztathatóságát
fejleszteni. Nagyon nehéz a kérdés, mert nagy valószínűséggel ezzel a réteggel a másik igényt
kielégíteni nem lehet, vagy legalábbis csak hosszú távon, sok-sok befektetés és ráfordítás
árán, pénz, idő, türelem, szakértelem árán lehet. Tehát ezek a könnyű és egyszerű
megoldások, hogy a 6 általánost végzett emberből egy jó szakmunkás legyen, ez nem megy
így (Csettint.) egyik pillanatról a másikra.

Viszont nyilván foglalkozni kell mindkét résszel, de hogy hová helyezzük a
fókuszokat, ezek dilemmák, amelyekről folyamatosan beszélünk. (Kontur Pál: Elnézést!
Megkérem, időnk van doszt, azért vagyunk itt, ez nekünk a munkaidőnk, dolgozunk,
nyugodtan, mindent fejtsen ki. Nem kell sietni. Mindenről szóljon. Azért kértük azt, hogy
idejöhessünk, mert ez az ország egyik leghátrányosabb helyzetben lévő területe, hogy
ismerjük meg. Mert aztán oda fel Pestre ezek a helyi vélemények nem jutnak el. Itt az összes
problémát nyugodtan mondja el. Köszönöm.)

ELNÖK: Köszönöm képviselő úr. Természetesen minden fontos, de maradjunk a
keretben.

JANOVICS LÁSZLÓ, a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
vezetője: Természetesen. Mivel húsz percet kaptam a prezentációra, a kérdések kapcsán
részletesebben is ki tudom fejteni. (Kontur Pál: De ne csak mi kérdezzünk! Ön tudja, mert ön
él itt. Nyugodtan mondja el!)

ELNÖK: Pali, maradjunk a keretek között. (Kontur Pál: Hát nem, feljövünk Pestről
egy csomó pénzért, akkor ne mi határozzuk meg, hogy tíz perc-húsz perc! Beszéljen, amennyi
probléma van, azt mind mondja el.) Arról beszélünk, hogy egy prezentációt tart Janovics úr,
és utána nyitott a felvetett és fel nem vetett kérdések tekintetében a kérdések és válaszok
lehetősége. (Kontur Pál: Csak átugrunk dolgokon.) Köszönöm szépen. Parancsoljon!
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JANOVICS LÁSZLÓ, a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
vezetője: Itt csak megemlíteni szeretném, hogy ez a felvetett dilemma, hogy a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálatnak mi a szerepe és feladata, megjelenik a TÁMOP 1.3.1-es
programban, ami a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat címet viseli, amelynek keretében három
komponensben, 28 alprojektben 63 munkacsoportban dolgozunk azon, hogy egy ilyen
öndefiníciós folyamatban ezekre a kérdésekre igyekezzünk válaszokat adni. De nyilván
számunkra a politika megrendelőként kell hogy megfogalmazza, hogy mi az, amit tőlünk, a
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattól és benne a munkaügyi központoktól, a munkaügyi
szervezettől elvár.

Két alprojektet emelnék ki ebből a 63-ból. Az egyik ilyen stratégiai projekt, amivel mi
magunk próbáljuk meghatározni, hogy melyek azok a fejlesztendő területek az Állami
Foglalkoztatási Szolgálatban, amelyek válaszokat adhatnak a munkaerőpiac igényeire, a
munkaerőpiac által megfogalmazott követelményekre. Az első itt ezek között az álláskeresők
számára nyújtott szolgáltatásfejlesztés. Meg kell tanítani az álláskeresőket egy csomó dologra.
Azokat, akik a leghátrányosabb helyzetben vannak, azoknak nyilván önértékelési, önbizalom,
személyiségi, mindenféle problémáik vannak, tehát ezekkel az emberekkel foglalkozni kell,
dolgozni kell, ezekhez szolgáltatások kellenek. Tehát először őket kell olyan állapotba hozni,
hogy egyáltalán az álláskeresés mint cél, megfogalmazódhasson számukra, és akkor még nem
beszéltem arról, hogy a szakképzettségüket, az alacsony iskolázottságukat fejleszteni
szükséges.

A másik oldalon a munkáltatók számára való szolgáltatásfejlesztés nagyon fontos
dolog, mert kell, hogy a munkáltatókat is kiszolgáljuk. Hogy ennek milyen igényei vannak,
talán a kamara titkára, Síkfői úr majd fog beszélni.

Nagyon fontos, hogy a munkaerő-közvetítési rendszerünket is fejlesszük, hogy hogyan
tudjuk a legalkalmasabb személyeket kiválasztani, tehát hogy hogyan tudjuk ezt a híd szerepet
a munkaerőpiac két oldala, a keresleti és a kínálati oldal között megteremteni. Ezen
dolgozunk.

Ügyfélközpontú szervezeti működés. Erről szól majd a következő ábrám, ezt most
nem részletezem. A kiszolgálási csatornák: az internet is most már bejött a hivatalunkba, és
most már nem levélben, meg személyesen kommunikálunk, hanem sok esetben az interneten
tartjuk a kapcsolatot mind a munkáltatókkal, mind az álláskeresőkkel. Illetve, hogy hogyan
lesz ebből hozzáadott érték, ezek a legfontosabb területek, amelyekkel foglalkozunk.

A másik ilyen projekt a minőség. Nem is gondoltam pár évvel ezelőtt, hogy a
munkaügyi központban minőségirányítási rendszert fogunk bevezetni, de úgy látszik, hogy ez
az állami szférát sem kerüli el, mert megfogalmazódik igényként. Két nagy része van vagy két
iránya van, amelyről mi indulunk. De ezt országosan, mondhatom, írjuk is, hogy a 169
kirendeltségből ma már 101 kirendeltség van az országban, ez a CAF, közös értékelési
keretrendszeren alapuló minőségirányítási rendszer. Itt tulajdonképpen a partner
elégedettségének a folyamatos mérésén és kontrollálásán és visszajelzésén alapul ez.

Sokféle partnerünk van, de két fő partnerünk az álláskeresők és a munkaadók köre, és
ezeket a velünk való kapcsolatban, az ügyek elintézésében, a szolgáltatásaink minőségében, a
kapcsolatunk minőségében folyamatosan kontrolláljuk, és ezekre adnak ők visszajelzéseket.

A következő ábrán látszik majd, hogy mennyire elégedettek a partnereink velünk
ebben a körben. Van egy belső mérésünk, de mivel hitetetlenek vagyunk saját magunkkal,
mert ha mi kérdezzük meg az ügyfeleinket, hogy hogy vagy megelégedve, lehet, hogy azt
gondolja, hogy udvarias velünk és ezért jobb választ ad, mint amit gondol, ezért van egy
kontrollmérésünk. Ezek picit alacsonyabb számokat mutatnak, de azt gondolom, hogy ezzel
sem kell szégyenkeznünk, hogy milyen mértékben vannak megelégedve a munkaügyi
kirendeltségeken végzett munkával. De most visszaugrok az előző képre, akkor itt látszik,
hogy nemcsak ez a partnerelégedettségen alapuló minőségirányítás van, hanem a
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folyamatszabályozáson alapuló minőségirányítási rendszer, ezt is most kezdtük el bevezetni, a
központban pedig az ISO 9001-et vezettük be.

A végén felvetettem dilemmákat, amelyek itt foglalkoztatják az embereket, bennünket
ebben a régióban. Az egyik ilyen dilemma, hogy menni vagy maradni. Ugye önök tudják,
hogy hét évvel az uniós csatlakozás után, májustól az Európai Unió tagországainak a
munkaerőpiaca megnyílik számunkra. Tehát azok, akiknek a tudása, a szakképzettsége
megvan hozzá, azok elmehetnek Európa bármely országába munkát vállalni. A kérdés itt csak
az, hogy nekünk ez érdekünk-e.

Nem tudom, önöknek vannak-e gyermekeik, nekem van már egyetemista korú
gyerekem is, és én a magam részéről nem örülnék neki, ha ő azt választaná, hogy elmegy
Európa valamelyik távolabbi sarkába, mert hogy ott találja meg a számítását. Viszont lehet,
hogy mint apa, azt kell mondanom neki, hogyha nem talál rövid, belátható időn belül állást
magának akár orvosként, akár közgazdászként, hogy „édes gyerekem, nincs más választásod,
el kell menni”. És én azt gondolom, hogy itt nekünk az a nagy felelősségünk ebben, hogy ezt
erősítjük-e, hogy azon dolgozunk-e, hogy ők elmehetnek vagy azon dolgozunk, hogy
megteremtjük annak a feltételeit, hogy itthon is meg tudjanak élni. És hogy itthon maradjanak
és az unokáinkkal tudjunk találkozni, nemcsak karácsonykor.

A bérek. Vannak különbségek a bérekben, és azt gondolom, hogy egyfajta ilyen
kiegyenlítő hatást ez elindít. Nyilván sosem lesz egyenlő a Münchenben kereső asztalos bére
a pécsivel. De ugyanúgy nem egyenlő a budapesti, meg a pécsi bér sem, tehát egy 15 éves
munkaviszonnyal rendelkező könyvelő ma Pécsett 135 ezer forintért könyvel. Ugyanez
Budapesten ennek a pénznek a kétszereséért vagy két és félszereséért könyvel, mert ennyi a
különbség a pécsi és a budapesti bér között. Nyilván ugyanez a bér az Európai Unió
valamelyik fejlettebb országában ennek a hatszorosa. És akkor itt az Ormánságban meg nincs
ilyen munkahely. Tehát ezek a különbségek.

Sokszor beszélgettünk arról, hogy vannak hiányszakmák. Amikor ezekre kiképezzük
az embereket, például a HAUNI-ban itt Pécsett, ez a gépiparnak egy zászlóshajója a régióban,
forgácsolókat képezünk ki, és arra panaszkodik az ügyvezetője, hogy miután kiképeztük
ezeket az embereket saját költségünkön, a cég költségén, nyelvet beszélnek és olyan CNC-
forgácsolók lesznek, hogy most már nagyon jól tudnak dolgozni, pár hónap múlva fogják
magukat, és elmennek Ausztriába, Németországba dolgozni. Tehát gyakorlatilag a bele
fektetett pénz, meg energia elveszik ilyen módon. És akkor miért megy el? Azért, mert ötször-
hatszor annyi pénzt keres, mint itt Magyarországon. És azt mondtam a HAUNI vezetőinek,
hogyha most ezek az emberek keresnek 200-250 ezer forintot, tehát nem a minimálbéren
dolgozó szakmunkásokról van szó, ha itt most fel tudná emelni a bérét a duplájára és nem
hatszor annyit keresne a német társa, mint ő, hanem csak háromszor annyit, akkor már lehet,
hogy nem menne el, lehet, hogy itt maradna. És azt mondja, hogy nem tudja felemelni a bérét,
mert akkor ő versenyképtelenné válik. Hát én ezt most nem tudom megítélni, hogy így van-e
vagy nem, de hosszú távon itt valamiféle kiegyenlítés irányába fog haladni a dolog a bérek
tekintetében, azt nem hiszem, hogy egyenlőek lesznek, de közelíteniük kell, mert különben el
fognak menni az emberek. Tehát ahhoz, hogy érdemes legyen nekik itt dolgozni, ahhoz meg
kell fizetni őket.

Ugye itt van az orvosok ügye. Hát ebben is olvashatják az újságban, hogy milyen
esetek vannak, hogy az orvosaink gyakorlatilag elmennek. Én azt gondolom, hogy ezeket az
orvosokat is meg kell fizetni előbb-utóbb, hogy itt maradjanak, hogy legyen, aki majd
meggyógyítson bennünket.

Pályaválasztás és pályaorientáció mint dilemma, hogy diploma vagy szakma. Hát
kérem szépen, ma az egyetemen hallgattam éppen egy előadást a napokban, a Pécsi
Tudományegyetemen azt mondta a tanulmányi rektorhelyettes, hogy Magyarországon 2010-
ben annyi diákot vettek fel a felsőoktatásba, mint ahányan érettségiztek. Hát mit mond
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önöknek ez a tény, ez az adat? Gyakorlatilag, aki le tud érettségizni, az be tud kerülni
valamely egyetemre vagy főiskolára. Itt a pécsi jogi karra most már kettes érettségivel be
lehet kerülni. Én itt végeztem, említettem önöknek, Pécsett, a közgázon, akkor két egyetemen
lehetett abban az időben közgazdasági diplomát szerezni, Pécsett és Budapesten. Mit
gondolnak, hány helyen lehet ma közgazdasági diplomát szerezni Magyarországon?
Mondjanak egy számot! (Közbeszólás: 40.) 52 helyen. Hát én azt gondolom, hogy ez vicc.
Most van egy csomó diploma, aminek nincsen értéke, a nullával egyenlő. Ezt most onnan
tudom, hogy megjelennek nálam ezek a diplomások a munkaügyi központban, hogy segítsek
nekik elhelyezkedni. És akkor megkérdezem tőlük, és tessék mondani, amikor erre a szakra
jelentkezett, mi volt az elképzelése, hogy hol fog dolgozni. Ezt a kérdést nem tette fel neki,
meg magának sem senki.

És én azért gondolom, hogy a pályaválasztás és a pályaorientáció tekintetében óriási
feladataink lennének, ezért is csinálunk olyan pályázatokat, projekteket, és működünk együtt
a kamarával abban, hogy ezt a tendenciát valahogy megállítsuk vagy visszafordítsuk. Mert az,
hogyha valaki leérettségizik és mindenképpen egyetemista vagy főiskolás lesz, az egy nagyon
nagy baj – szerintem -, mert látjuk, hogy mekkora az iskolázatlan réteg, mekkora a
használhatatlan diplomával rendelkező réteg, és gyakorlatilag a kettő között, a
szakmunkásréteg hiányzik. Nincs.

Tamás el fogja mondani, hogy ilyen iszonyatos munkanélküliségi adatok mellett, mint
ami van, hány olyan cég van, aki folyamatosan munkaerőhiánnyal küszködik. Nem tudjuk
betölteni a szakmunkás szakmákra irányuló igényeket. Nincsen forgácsoló, lakatos,
villanyszerelő, gyakorlatilag bármely szakmát mondhatom. És azt kell elmondani ezeknek a
fiataloknak, hogy egy jó szakmunkás szakmában egy mestervizsgával nagyon szépen meg
lehet élni. Jobban meg lehet élni, mint egy kezdő orvosnak, aki 12 évig tanul ahhoz, hogy
szakvizsgázott orvos legyen és a fizetése bruttó 160 ezer forint.

Egy olyan parkettás, bádogos vagy akármit mondhatok, aki csinálja, teszi a dolgát, és
odafigyel az ügyfelére, én ismerek ilyeneket, vannak a környezetemben, ilyeneknek a címe
kézről kézre jár, „hogy tudsz egy olyan parkettást, aki utána rendet hagy maga után?” Én már
abból látom, hogy milyen autóval jön hozzám dolgozni. Hát jobb autója van, mint nekem.
Mindegyiknek. Csakhogy ezeknek a szakmáknak nincsen presztízse, nem tudjuk a fiatalokat
rábeszélni arra, hogy gyerekem, szakmát érdemes tanulni, nem elmenni ezekre a – mi úgy
nevezzük ezeket, hogy – „ruhatáros” egyetemekre. Tehát ebben nagyon fontos szerepünk van
és én azt gondolom, hogy két oldalról kell ezt a kérdést közelíteni. Egyrészt az iskolázatlan
rétegeket felemelni és azt mondani, hogy nekik ez egy perspektíva, egy jövőkép, egy
lehetőség, a meglévő helyzetéből való kiugrási lehetőség, hogy elmegyek szakmát tanulni. A
másik pedig, hogy a diplomásoknak azon része, aki tényleg nem a legmagasabb szintű

tudományokat folytatja, azok száma is nőhetne, és lehet, hogy érdemes inkább ezzel
foglalkozni.

A harmadik ilyen nagy dilemma, amit itt felírtam, a leszakadó rétegek felzárkóztatása.
Az a kérdés, amiről itt beszélgettünk az ülés előtt, hogy bizony ezeknek az embereknek a
jelentős része nincs abban az állapotban, hogy őket az elsődleges munkaerőpiacra oda lehetne
küldeni, mert nem felelnek meg még a minimális követelményeknek sem, amit a munkáltató
tőlük elvár. Most akkor működtessük ebben a tekintetben a közfoglalkoztatás rendszerét,
hozzuk létre a támogatott munkaerőpiacot, benne a közfoglalkoztatás különböző típusaival, de
ez egy drága dolog.

Hogyan lehet hosszú távon fenntarthatóan működtetni egy ilyen rendszert? És hogyan
lehet megoldani azt, hogy érdekeltté váljanak azok az emberek, hogy ne ebben a rendszerben
érezzék jól magukat, hanem ebből a rendszerből ők vágyjanak arra hogy kilépjenek, és
elmenjenek egy munkáltatóhoz dolgozni valódi, piaci körülmények közé igazi bérért, ahol
nyugdíjalapot, társadalombiztosítást képeznek, és a többi. Hogy hogyan tudnak ők
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megkapaszkodni? Ezek azok a nagyon nagy kérdések és a dilemmák, amelyekről itt nekünk
beszélni kell.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és amennyiben kérdésük van, természetesen
válaszolok rá.

ELNÖK: Köszönöm szépen a munkaügyi központ vezetőjének a felvezetést. Ehhez
biztos, hogy lesz kérdés, észrevétel. Volt szerencsénk néhány percig kicsit konzultálni a
kérdésekről. A lényeg a prezentáció kapcsán az én mondandómban az, hogy igazából –
mondhatom talán – otthon éreztem magam. Hasonló problémák sokaságával találkozom itt is,
mint amivel Észak-Magyarországon vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nagyon jó
szerintem az a helyzet, hogy két olyan napirendről tárgyalunk, ami szervesen egymáshoz
illeszkedő.

Azt gondolom, hogyha bármit is kell mondani a prezentációhoz illesztetten, akkor nem
tudok mást mondani, mint azt, hogy gyakorlatilag a zárványtelepülések, térségek
viszonylatában szinte feloldhatatlannak látszó gondok, problémák sokaságával kell szembe
nézni, politikai kurzusok időszakától függetlenül. Ebben a vonatkozásban viszont nyilván
nem lehet belenyúlni ebbe a helyzetbe, tehát a legutolsó részét a dilemmáknak, a
megválaszolandó kérdéseknek a körét tartom én a fókuszban, a középpontban. Azt gondolom,
hogy nincs más út, csak az, hogyha és az elsődleges munkaerőpiacon ezek az emberek
többségében nem találhatják meg a helyüket, akkor mese nincs, akkor a közfoglalkoztatás
tekintetében kell legalább azt a lehetőséget megadni, ami a megélhetés minimumát biztosítja.
Mindezek mellett pedig nekem nem mostani, évtizedes meggyőződésem az, hogy a
szakképzés viszonylatában kell a folyamatokat erősíteni azért, mert még ma is, amikor
viszonylag szorított feltételek közepette éljük a munkaerőpiacon az életünket, akkor is az
látszik, hogy fogadókészség van arra, hogyha valakinek jó szakmája van és a szakmáját jól
mívelő módon kínálja magát a piacon. Tehát szerintem ez az egyik kulcskérdés, ami
elengedhetetlen és amit érdemes forszírozni erősen.

Nem akarok mély elemzésekbe bocsátkozni, csak meg szeretném köszönni Laci
prezentációját, és azt szeretném, hogyha a képviselőtársaim is kérdéseikkel, véleményükkel
gazdagítanák mindazt, ami a prezentációhoz illeszkedő vagy épp azon túlnyúló.

Az ülés vezetését át fogom menet közben adni Kara Ákos alelnök úrnak, és nyilván
azt szeretnénk elérni, hogy a két napirend pont tárgyalása kapcsán valami olyan
végkövetkeztetésre is jusson a bizottság, ami még a pesti tárgyalásaink közepette is
használható. Köszönöm szépen.

(Az elnöklést Kara Ákos alelnök veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. A napirendhez kapcsolódóan kérdések és észrevételek
következnek. Nem véletlenül választottuk ezt a két napirendi pontot, azt javaslom, hogyha
marad még kérdés, észrevétel, a következő előadás után is lehet kérdezni, akár
összekapcsoltan. Kaufer Virág, képviselőtársam!

Kérdések, észrevételek

KAUFER VIRÁG (LMP): Szeretném először is megköszönni az alapos és őszinte
prezentációt. Nagyon örülök, és először egy megjegyzést tennék, utána pedig két kérdésem
volna két ponttal kapcsolatosan. Különösen annak tudatában, hogy problémaként kiemelte azt,
hogy a hátrányos helyzetű munkavállalók integrációja mennyire nehéz és költséges
tevékenység.

Tehát, hogy rengeteg aktív munkaerő-piaci segédeszközre van szükség és ráadásul
olyan emberek esetében, akik évtizedek óta nem dolgoztak, nem voltak bent a munka
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világában, személyre szabott szolgáltatásokra van szükség. Ezzel az LMP maximálisan
egyetért, és pont ezért gondolja azt, hogy felelőtlen a kormánynak az az intézkedése, amivel
százezreket küld vissza a munkaerőpiacra anélkül, hogy ezt biztosítaná nekik. Ezzel
szerintünk a munkakeresők számát tudja növelni. Ha nincsenek meg ezek a források, amivel
lehet személyre szabott szolgáltatásokat nyújtani és segíteni őket arra, hogy a munkaerő-piaci
mobilitásuk növekedjen, akkor – azt gondoljuk, hogy – ez nem fog munkahelyeket teremteni
és nem fogja a foglalkoztatottságot növelni. Ez lett volna a megjegyzésem.

Örömmel látom azt, hogy az Ormánság tekintetében önök is úgynevezett zöld
munkaerő-piaci, zöld fejlesztésekben gondolkodnak, az ökoturizmust ön is említette a helyi
élelmiszerek és a helyi fogyasztás növelésére. Mi is úgy látjuk, hogy az ilyen leszakadó
térségekben ez az egyik lehetséges út a fejlődésre. És ezzel kapcsolatosan nagyon szívesen
beszélnék önnek az eddiginél kicsit részletesebben.

Két kérdésem lenne önhöz. Az egyik, hogy mik a tapasztalatai a
közmunkaprogrammal kapcsolatosan. Az elmúlt két hónapban milyen tapasztalatokat gyűjtött
a munkaügyi központ? Vannak-e esetleg javaslataik a bizottság felé, amiket a kormány elé
terjeszthetünk, amivel lehetne javítani az új közmunkaprogram hatékonyságát? És ha van
pozitív tapasztalat ezzel kapcsolatosan, akkor ezt is szívesen vennénk.

A másik pedig a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására vonatkozik.
Jómagam a Rehabilitációs albizottság elnöke vagyok, és kíváncsi lennék, hogy Baranya
megyében milyen a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedési rátája, illetve milyen a
munkáltatók hozzáállása. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Polics képviselőtársam!

POLICS JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Én gondolom, hogy a
prezentáció nagyon rávilágított a rendszerváltás utáni és az elmúlt nyolc évnek a
problémájára. Ezt megmutatta a foglalkoztatási oldalon, megmutatta a foglalkoztatással
összefüggő oktatási oldalon is. Úgy gondolom, hogy azok a folyamatok, amik az elmúlt tíz
hónapban elindultak, és szinte minden területünket érintik, azok azért szükségesek, hogy
ezeket megváltoztassuk. Az elmúlt húsz évben le lettek szoktatva az emberek a munkáról. A
nemzeti közfoglalkoztatás egy lehetőség az elsődleges munkaerőpiacba való bevezetéshez, de
azokban a térségekben, mint az Ormánság, ahogy el is hangzott a prezentációban, rövid időn
belül nem valószínű, hogy elsődleges munkaerő-piaci helyzet alakul ki. Ezért én úgy
gondolom, hogy az új Széchenyi-tervnek az ős Dráva programja, ami kiemelt program, az
pont az ilyen halmozottan hátrányos helyzetű térségekre lett kitalálva, ahol keveredik egy
picit a nemzeti közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dolog, az értékteremtő új zöld
beruházásokkal és foglalkoztatással. De ez nem fog működni "Rodolfo varázsvesszejére", ezt
a folyamatot el kellett kezdeni valahol, és én úgy gondolom, hogy ez a folyamat el is
kezdődött.

A prezentációban látszott, most éppen a vetítőn is az van, a komlói térség. Mivel
komlói vagyok, egy picit hadd éljek vissza ezzel a helyzettel, az a 23 és 26 százalék között
mozgó munkanélküliség mit jelent egy komlói térségben. A komlói bányabezárás akkora
tragédia volt, mint most a vörösiszap-tragédia a foglalkoztatás terén. És ez a számháború egy
picit fals. Mert a munkanélküliségi ráta egy viszonyszám. Ezekben az adatokban a mi
térségünkben nem szerepelnek azok a bányászok, akik ma is még csak 40 évesek és 28500
forintos járadékon vannak. Ha ezt a számot hozzáadom, akkor a komlói térségben a
munkanélküliségi ráta közelít az Ormánsághoz.

Nekem most mint országgyűlési képviselőnek a másik dolog az úgynevezett hátrányos
helyzetű térségek besorolása. A következő ellentmondás a mi térségünkben. Komló és térsége
nincs a leghátrányosabb települések között. Miért nincs? Mert megint a viszonyszám, az
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egyoldalas képlet magasabban pontozza a magas infrastruktúrát, mint a munkanélküliséget.
Tehát én mint országgyűlési képviselő kezdeményezni fogom ennek a felülvizsgálatát, mert
ez egy csomó dologban nem segít az ilyen hátrányos térségeknek, mert az elsődleges
munkaerőpiacra való visszavezetéshez a támogatások nyújtása, a pontozásos rendszer a
pályázatoknál nem olyan kedvező, mint a többi térségekben. Komló speciális helyzetéből
adódóan – és itt Virág kérdésében benne volt a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatása – a kormány elindult egy folyamattal, saját állami tulajdonában lévő gazdasági
társasággal próbál ezeken a foglalkoztatásokon segíteni. Konkrétan el tudom mondani, tegnap
Komlón elindult egy ilyen foglalkoztatás, ami azon alapszik, hogy a komlói bányászfeleségek
a könnyűiparban dolgoztak, és ők is elvesztették a munkahelyüket, és állami segítséggel az
ilyen megváltozott munkaképességű kategóriába tartozó munkavállalók felvételére került sor.
Igen, szintén, hála istennek elmondhatom, hogy Komlón kormányzati segítséggel elindult egy
olyan program, ami a megújuló energia gyártásához kapcsolódik és az elsődleges
munkaerőpiacban biztosít foglalkoztatási lehetőséget. Ez is megtörtént, szintén a héten történt
meg a projektnek az indítása. Tehát vannak olyan kormányzati intézkedések, amik felismerték
azokat az elemeket, amelyek itt a prezentációban elhangzottak és erre alapozottan elindult egy
folyamat. Tudom, nem elég, ennyi nem elég, még, még, még, mindenféle dolgot el lehet
mondani, csak az elrontáshoz rendelkezésre állt nagyon kemény 8 év, és ennek a
visszaállításához nem elég a tíz hónap.

Rajta vagyunk a folyamatokon, látjuk a problémákat, fogadjuk az ötleteket,
javaslatokat, a jobbító szándékot, és szeretnénk ezen változtatni. Az oktatási oldal nagyon jól
mutatta a diploma és a szakképzés vonatkozását és az elmúlt korszak nagy károkozást. És ez a
kamara anyagában még jobban elő fog jönni, és ebből látszik, hogy milyen sok a teendőnk.
Én ennyit szeretettem volna mondani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen Polics képviselőtársamnak. Kormánypárti hozzászóló
következik, Spaller Endre.

SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönjük szépen, és köszönjük ezt az értékes előadást.
Segítsen nekem egy dologban. Én nagyon sokat járok vidéken, olyan környéken, ahol
mondjuk a segélyezettek aránya igencsak alacsony, és azt látom, hogy az éhenhalás és a vidék
azokon a környékeken nem annyira jár kéz a kézben. Egy viszonylag kisebb földterületből is,
hogyha azt rendesen megművelik, ott azért – nem azt mondom, hogy gazdagnak lehet lenni,
de – az éhenhalástól megmenti az embereket.

Amikor ezt a nagy szegénységet említi, mennyiben társulnak ehhez olyan programok,
amelyek elősegítik azt, hogy legalább egy háztáji szinten mezőgazdaság alakuljon ki és
virágozzon ezeken a környékeken. Kérdezem ezt azért is, mert én tizenöt éve kezdtem az
egyetemet, és már akkor is pontosan ugyanezt a problémát hallgattuk, nagyjából ugyanezek a
térképek voltak. Azóta, látjuk az egyik grafikonon, hogy a helyzet csak romlott. Miért nem
lehet ezekben előrelépni? Ez nem tűnik nekem annyira bonyolult kérdésnek.

A másik: láttam egy programot az egyik grafikonon, ha jól értem, egymilliárd forint
volt a program költségvetése és 150 főt vontak be. Ez 6,6 millió forint/fő. Ez nekem nagyon
soknak tűnik. Mi volt ez a program? Jók-e ezek a programok így, ebben a formában?

Ami nekem nagyon hiányzott az előadásból, azok a javaslatok. Most itt van egy
bizottság és nagyon sok problémát meg tudnánk oldani. Én úgy látom, hogy nagyon sok
minden egyszerűen rendszerszinten nincs összerakva. Az, hogy a busz bejöjjön Pécsre, az –
szerintem – rendszerszinten megoldható, ez nem egy bonyolult kérdés, egyszerűen valakinek
egy buszt közlekedtetni kell, ez nem egy tragikus kérdés. Úgy érzem, ez nem olyan súlyú
probléma, hogy egy ilyen előadásban komolyan felmerüljön ez, maximum egy év és ezt meg
lehet oldani. Hogyha ehhez hasonló javaslatai vannak, azt javaslom, hogy tegye meg és amit
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lehet, azt akár törvénymódosítás keretében, akár máshogy, szerintem a bizottság vállalja vagy
kezdeményezheti is, hogyha ezek olyanok. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Bertha Szilvia!

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót. Spaller Endre képviselőtársam
felvetése kapcsán lenne nekem is egy kérdésem. A háztáji földműveléssel kapcsolatban
milyen a közbiztonság? Ugyanis Nógrád, Szabolcs és Borsod megyében nagyon komoly
problémát jelent, hogy nemcsak, hogy munkahelyek nincsenek, de olyan a közbiztonság, hogy
hiába van telke az adott családnak, nem tudnak terményt termelni, illetve állatot tartani, mert
ellopják egész egyszerűen a szintén nyilván rossz helyzetben lévő rétegek. De pont ezért
alakul ki az éhezés ezekben a régiókban. Erre szeretnék tehát rákérdezni, hogy ezzel mi a
helyzet ebben a térségben. Köszönöm.

ELNÖK: Karvalics képviselőtársam!

KARVALICS OTTÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogyha egy kicsit
talán személyesebb leszek, de mint Somogyban élő, körülbelül az Ormánság szintjén élő

településről jövök. Mint Barcs polgármestere, meg a barcsi kistérség elnöke egy kicsit
belülről látom a dolgokat, és azt is látom, hogy mi az, amivel egyetértek és mit kifogásolok.

A legelső kérdés az, hogy ez a pénz elég vagy nem elég. A már más kérdés, hogy jól
használjuk-e ezeket a pénzeket vagy nem.

A különböző rendelkezések segítenek-e abban, hogy ezek a pénzek jól hasznosuljanak
ebben a térségben? Mert - idézőjelbe téve - hosszú idő alatt sikerült kiharcolni a
rendszerváltás előtt már, hogy ezek hátrányos helyzetű térségek legyenek, ez kezdődött talán
azzal, hogy határsáv volt, és nem volt fejlesztés a Dráva mellett. Érthetjük az infrastruktúrára,
érthetjük sok mindenre. Nem azt mondom, hogy ezeket a pénzeket nem jól használjuk fel,
mert ami pénzek a rendszerváltás után odakerültek, ebből a kistérségből eltűntek. Tehát az
összes fejlesztési pénz, ami az ott élő embereket illette volna meg, azt valahol valaki másképp
beépítette. Ezek kikerültek a térségből. Ez felveti azt, hogy jó-e a közbeszerzési törvényünk és
jó-e az, hogy odateszünk tíz-húsz vagy akár százmilliót, és ezeket a pénzeket valamilyen más
térségbeli emberek viszik el, mert aktatáskás vállalkozók valamilyen módon odajönnek. Nem
akarom mondani, hogy a végén nem fizetik ki az alvállalkozókat, nem is az ottani, helybéli
embereket foglalkoztatják. Fontos dolog, hogy az odaszánt pénzek ott teremtsenek piacot,
hogy finoman fogalmazzak, mert ez az alapja annak, hogy egyáltalán lesz-e ott fejlődés. Most
én azt mondom, hogy talán nézzük meg azt, hogy ezeknek a térségeknek - és mivel itt a dél-
dunántúli régióban vagyunk, és elsősorban a Dráva melletti vidék a legrosszabb - milyen
lehetőségeik vannak.

Egyetértek abban, hogy van egy érintetlen terület, amit köszönhetünk itt most a
határsávnak, hogy oda nem lehetett sokáig bejönni, ott nem volt fejlesztés, azt el kellene adni.
Azt ellenben tudomásul kell vennünk, hogy ezeknek az eladása előtt nagyon sok pénzt kellene
beinvesztálni azért, hogy oda turisták és fizetőképes turisták jöjjenek. A fizetőképes turistának
igénye van, nagyon kevés az a turista – és mint Barcs város polgármestere mondom -, aki
odajön és nomád életmódot akar folytatni, de költeni sem akar, mert azért jön, mert ez egy
érintetlen terület és nem akar költeni. Egy kicsit álságos itt a dolog. Tehát, ha jól akarjuk
eladni, hogy ebből piac is legyen, akkor bizony-bizony be kéne invesztálni, amire nincs pénz.

A másik dolog, amit én most még mindig nem látok, ugye az a földterület. Mert nincs
más lehetőségünk, csak az a terület, az a jó minőségű mezőgazdasági terület, ami nincs
kihasználva. Ezt a területet a mostani támogatási rendszerrel valakik valamiért megvették. Én
ki merem jelenteni, azért, hogy ezt továbbértékesítsék tízszeres-húszszoros áron akárkinek, és
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az teljesen mindegy és pillanatnyilag nem művelik. Én odáig is elmennék, akár bizottsági
ülésen is ezt így elmondom, hogy megnézném, hogy művelik-e a földet, nem adnék rá állami
támogatást, vagy pedig csak azt az igazolást fogadnám el, hogy meghatározott területhez
meghatározott munkaerőt kell használni. Mert senki ne mondja azt nekem, hogy azon a
területen vesz egy gépet, egy traktort és ezzel meg van művelve a terület, és ezt leigazolja,
mert lekaszálta. Ez nem földművelés. És ez egy komplex dolog, mert ha azt mondom, hogy
két hektáronként kell foglalkoztatni fél embert, egy embert, és hogyha ezt nem foglalkoztatja
a tulajdonos vagy művelő, akkor azt mondom, hogy kérem, ez nincs megművelve. Ugye
kultúránként ezt meg kellene mondani, mert ezen a területen másképp munkahelyet nem lehet
teremteni. Az egyedüli lehetőség az a mezőgazdasági terület megművelése. És hogyha ez
beindulna, akkor ugye a többi már jönne utána, mert ezután jönne a tárolórendszer, jönne az,
hogy fel kellene dolgozni ezt a terméket. De ugye kapcsolódik tovább, hogy ennek piacot
kellene teremteni, a piacteremtés meg annyit jelent, hogy a magyar termékeket preferálni
kellene, a kereskedelemnek át kellene vennie.

Mondjuk a sertéstartóknak pont az, aki fent tüntetett Budapesten, el kellene dönteni,
hogy ő most profitot akar termelni és felhergeli a most éppen lent ülő sertéstartókat, vagy
pedig támogatni kellene a magyar sertéshúst, és nem kellene behozni lengyel sertést. Mert én
most pillanatnyilag mindenhol azt látok. Hogy ki hozza be, ez egy másik dolog, összetett
kérdés, de ez ide tartozik, ennek a térségnek a fellendítéséhez. Ezt a térséget meg is kellene
tudni közelíteni.

Hosszú évek óta hallom, és most már kevésbé, de a rendszerváltás óta, főleg előtte,
hogy kérem szépen, megszámoltuk, hogy mennyi jármű megy el itt, és ezt az utat nem kell
fejleszteni. Ezt még a 6-os útra is kimondják, amelyik Pécsnél leállt. És Pécs után
Szentlőrincig akarják hozni, most talán Szigetvárig, és nem hozták le, hanem valamilyen
oknál fogva, valamilyen indíttatásra levitték a Duna mellett, amivel – meggyőződésem, hogy
– a 6-os és a 7-es letenyei kilépő közötti szakaszát a lehető legrosszabb helyzetbe hozták. A 6-
osnak a vége Barcson ment át Horvátországba. Most ez megszűnt. Ez annyit jelent, hogy ez a
terület kikerült ebből a vérkeringésből. Nagyon nehéz visszahozni, és mindent elkövetek,
hogy a 6-os út leérjen, mert ez az egyik alapvető dolog, hogy ez a leghátrányosabb térségből
kikerüljön.

Mit tud csinálni egy város akkor, hogyha ott van? Ha meg akarja tartani a városban,
meg a kistérségben azt a szellemi potenciált, akkor egyet tud csinálni, tartja az intézményeit
és az ott lévő embereket még azon az áron is, hogy eladósítja a várost. Mert hogyha ez innen
kimegy, ebből a kistelepülésből, akkor a kistelepülés leépült. Tudomásul kell venni. A
szakmunkások már régen elmentek, mert az ipar elment. Maradtak azok a szakmunkások,
amelyek kissé használhatók. A szolgáltatás azért szűnt meg, mert elment a termelés. Ha nincs
termelőipar, nincs fizetés, nincs szükség szolgáltatóiparra, mert nem tudják megfizetni. Tehát
komplex a feladat, nem annyira, hogy pontszerűen lehet javítani. Vagy kidolgozunk egy
komplett rendszert vagy nem.

Ugyanide tartozik a tanuló- és a szakmunkásképzés. Nem most kezdődött a
szakmunkásképzés leépítése. Az akkor kezdődött a rendszerváltás előtt, amikor egy irodai
könyöklős hely az elithely volt és a szakmunkást nem nézték. Pontosan tudom, mert én onnan
jöttem. A Somogy megyei kamarának az elnökségi tagja voltam, nem mostani probléma, csak
most csúcsosodott ki a munkahelyek hiánya miatt. Vissza kellene adni legelőször a szakma
becsületét. Azt, hogy egy szakmunkás is ember. Volt időszak, sőt vannak helyek, ahol a
szakmunkás ma sem ember. Lenézik. Ezt a becsületet kéne visszaadni és el kellene azt
felejteni, hogy a szakmunkásképzésre, az iskolákra régóta nem költöttünk, a szakma nem
számít, mert most jutottunk el odáig, hogy lenne, aki megtervezze, de nincs, aki kivitelezze.
Képeztünk egy csomó diplomás embert, amelyiknek a diplomája – teljesen egyetértek –
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félértékű. Nem számít a diploma, ha dolgozni megy, nem az a képzettsége van, nem tud úgy
teljesíteni, nincsen szükség ennyi diplomásra, de már fizikai munkát nem akar végezni.

Ez egy teljesen más rendszer, mert például Svédországban az autógyárakat
végignézve, a mérnök ott kezdte, hogy beállt valamelyik csoportba a Volvo gyárban, és
szépen dolgozott, és onnan kezdett kiemelkedni. Megszokta, hogy dolgozni is lehet. Nálunk
meg föntről jönnek lefelé. El kellene felejteni. És ez a leghátrányosabb térségben megy.

És mint polgármester mondom, hogy nagyon nehéz megtartani az értelmiséget ezen a
területen, de hogyha elengedjük, akkor az egész kistérség, a majdani járás vagy nem tudom,
hogy fogják hívni 2012-től, valószínű járásnak, az fogja megsínyleni az egészet, mert a
szellemi potenciált visszahozni már nagyon nehéz. Ezért ragaszkodik minden kisváros,
amelyik ilyen helyzetben van, ahhoz az értelmiséghez, és erőn felül finanszírozza. Akár
hitelből is, mert avval lehet teljesen kiüríteni a térségi központot és az egész térséget. Innentől
kezdve olyan leépülés történik, amit visszaállítani nem lehet.

Tehát ez nem várhat túl sokáig ez a fajta visszarendezés, és elsősorban a
mezőgazdaságra gondolok, a területek rendezése, a tulajdonviszonyok rendezése, a föld
kötelező megmunkálása, tehát a foglalkoztatás a földművelésen belül is. Mert hogyha
megnézzük ezt a térséget, ez nagyjából régebben is mezőgazdaságból élt vagy pedig a
mezőgazdasághoz kapcsolódó építőiparból és feldolgozóiparból. Ezt kell visszaállítani, mert
ebbe a térségbe nem fog – úgy mint Kecskeméten – a Mercedes autógyár idejönni. Azért,
mert nincs hozzá munkaerő, nem tudna dolgozni. Ezt mi belátjuk, nem is ilyet kérünk.

De azt a lehetőséget, ami pillanatnyilag aránylag gyorsan visszaállítható, igaz, hogy
sok ellenállásba ütközne, mert a tulajdonosok részéről, aki felvásárolt földet, sok ellenállásba
ütközne, de akkor is csak azt látom, hogy ezt a képzetlen munkaerőt csak ide lehet visszatolni,
és itt lehet munkát adni. Ha ezt meg tudjuk csinálni, akkor lesz piac, lesz kereslet, vissza fog
épülni a kereskedelem, a szolgáltatás. Ameddig az emberek zsebébe nem teszünk pénzt, tehát
nem adunk nekik munkát, és én nem látok mást erre, csak ezt a lehetőséget, amíg nem tesszük
megközelíthetővé ezt a területet, még a mezőgazdasági dolgok miatt is, ez nem fog fejlődni.

Én ezt hiányolom, és ezeket a javaslatokat kérném, alátámasztva természetesen
azokkal a számokkal, amik itt teljesen legálisak és még alacsonyak is, mert itt én nem láttam a
regisztrációból kieső munkaerőt, hadd ne soroljam, mert ugye az még növeli rendesen ezen a
területen a nem dolgozók számát. És valóban, ez a terület ki fog ürülni. És akkor kinek fogjuk
megmutatni, hogyha üres lesz?

Tényleg oda fogunk érni, hogy valahol valakik ezt az értéket felvásárolják és ki
leszünk belőle szépen zárva. Tehát én azt mondom, hogy ebben lépni kell, és nem látok
másfajta megoldást, csak ezt. Úgy mint ott élő polgármester, kistérségi elnök és azért
mondom el most a bizottságban, mert ez nem várhat túl sokáig. A megközelíthetőséget meg
kellene csinálni azért, hogy egyáltalán a turizmust el tudjuk adni, mert ne higgye senki, hogy
a nomád turistákon kívül egy új Mercedesszel valaki úgy fog eljönni, hogy Szigetvár és Barcs
között odaveri az autójának az alját a 6-os főútvonalon.

Tehát ezeket a dolgokat – én úgy gondolom, hogy – nemcsak nekem, nemcsak az ott
élő polgármestereknek, hanem mindenkinek éreznie kell. Valóban egyetértek azzal, hogy ez a
térség az országban olyan hátrányos, amit Budapesten élő ember el sem tud képzelni. Amikor
nekem reggelenként a 27 ezer forintból élő emberek ott állnak, és azt mondják, hogy nem
tudnak a gyerekeknek enni adni és akkor valahonnan majd szerezzek valami anyagi
támogatást! Az ipar megy ki a területről, mert megközelíthetetlen, mert nincs rá piac, a
szolgáltatás épül le, ugye nem látok mást csak a mezőgazdaság visszaépítését. Ha a
mezőgazdaságot vissza tudjuk venni, akkor ez a … Komlóval szemben, mert ott éppen nincs
mezőgazdaság, mert nincs terület, nekem csak ez a lehetőség van, és az egész Ormánságban
ezt látom. Nem tudom, egyetértenek-e vele, de ott nincs más potenciál, csak maga a
megművelhető föld. Ezt kell valahol valamilyen módon használhatóvá, sőt kötelezően
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használhatóvá tenni. Ha a tulajdonos olyan, aki csak kereskedelmi vagy haszonszerzés
céljából vásárolta fel, meg kell kérdezni, hogy miért, hogyan, kötelezni kell a művelésre. Nem
igaz az, hogy Magyarországon műveletlen területek ekkora számban és ilyen mennyiségben
lehetnek. És erre még egy kaszálás után állami támogatást adunk. Lehet, hogy ez föntről nem
látszik, de lentről irritáló. És emberek, akik ott dolgozhatnának, azok meg nem tudnak
megélni.

A kereskedelmi láncokban azt mondjuk, hogy nincs magyar termék és nem tudjuk
feltölteni a kereskedelmi láncokat, akárcsak úgy, mint a cseheknél vagy a szlovákoknál, hogy
a multi kereskedelmi láncokban 70 százalék helyi termék van, de mondhatnám
Franciaországot is, ugye. Mert kötelező ennyit tartani. Innentől kezdve álságos az az állítás,
hogy mi nem tudjuk megtermelni nyereségesen azt a mennyiséget, amit el tudnánk adni a
saját embereinknek, mert mindenhol piac lenne, a kereskedelemben, a megtermelt áruban, és
hozzuk mindenhonnan, Brazíliától kezdve azokat az árukat, amikre egyszerűen nincs
szükségünk. Ameddig ezt nem tudjuk rendbe tenni, addig Magyarországon a leghátrányosabb
térség lesz. Amelyiknek egyetlen egy lehetősége van, hogy a földterületet megművelje, és
etesse az országot – bocsánat -, ellássa élelmiszerrel, ameddig ezt nem tudjuk meglépni, addig
ebből a hátrányos helyzetből ez a térség nem fog kilépni. Mindegy, hogy van ős Dráva
program vagy nincs, jó fontos, de a turizmus akkor fog beindulni, hogyha megközelíthetőek
leszünk, hogyha szolgáltatás lesz és hogyha az ott élő emberek nem rongyos nadrágban
sétálnak. Ne ezt a példát mutassuk kifelé az országról.

Úgy gondolom, hogy ebben kellene nagyon gyorsan lépnünk, és ehhez meg is van a
lehetőségünk. Ezért mondtam az elején, hogy a pénz sok vagy kevés, az egy kérdés, de hogy
jól használjuk-e föl, és kiengedjük-e ebből a térségből az odaszánt pénzt, megengedjük-e azt,
hogy még ki is vigyék, ez a fontos kérdés, és nem az, hogy sok vagy kevés a pénz, hanem az,
hogy az ott marad-e és jól használjuk-e.

A szakmunkásképzéssel kapcsolatban meg mint a Somogy Megyei Kereskedelmi
Kamara volt elnökségi tagja mondom, ez nem mostani probléma. És a szakmunkást föntről
lehet mondani, hogy hogyan kell képezni, én meg azt mondom, mindig az adott területre, az
adott piacra kell képezni, mert hiába van nekem egy nagyon jó kőművesem, aki akár
műkőfaragást is tud csinálni, hogyha nekem csak vakolásra és téglaösszerakásra van
szükségem, de azt nem tudja megcsinálni. Tehát az adott területre kell a szakamunkást
képezni, az iskolából kicsit ki kellene őket hozni, az elméleti oktatásból, sokkal nagyobb
területen foglalkoztatva, sokkal nagyobb szakmai gyakorlattal, tehát az életre kéne őket
képezni, hogy nagyon röviden fogalmazzak, és erre kellene több pénzt szánni. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen Karvalics Ottó értékes gondolatait, nyilván, aki ismeri a
helyi problémákat, azoknak a szempontoknak helye van itt. (Karvalics Ottó: Azért mondtam
el, mert meghatározó területet érint.)

Vécsey Lászlónak adok szót.

VÉCSEY LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Megpróbálok nagyon röviden
kérdést feltenni. A földspekuláció, a közbiztonság, a későbbiekben esetleg majd felépíthető

ökoturizmus kérdése, mind nagyon fontos peremfeltételek. Helybeliek, polgármesterek
mondtátok el, hogy a mezőgazdaságban látnátok azért alapvetően az első lépés lehetőségét,
különösen az Ormánságban és nagyon rossz helyzetben lévő területeken. Belátva az, hogy egy
ilyen földspekulációs helyzet korlátokat jelent, azonban mégis azt kérdezném tőletek
elsősorban, akik polgármesterek is vagytok, a Belügyminisztérium az utóbbi néhány napban
küldött ki kérdőíveket. Ezekből a kérdőívekből én néhány kérdésről úgy látom, hogy az
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integrátori rendszer felépítéséről, visszaépítéséről van szó benne, és tudom, hogy a
Vidékfejlesztési Minisztériumban folyik is ilyen műhelymunka.

Ez azért érdekes, mert nem kellenek hozzá nagy területek, elég hozzá egy kis kert,
ahogy Endre mondta, elég egy pici földterület, egy pici háztáji, hogy ez visszaépüljön.
Nagyon nagy igény van a biotermékekre, tehát hogyha ez az integrátorrendszer például itt be
tudna indulni, az generálhatná esetleg a nagyobb, jelen pillanatban földspekulációs célú
földbirtoklásnak tűnő földek megmozdulását, hiszen takarmányt, egyéb alapanyagokat elő
kell állítani, csak kérdés, hogy megvan-e a feldolgozóipar hozzá. Illetve erre irányulna a
kérdésem: végiggondoltátok-e térségi szinten, regionális szinten azt, hogy milyen fejlesztési
irányokra lenne szükség. Mert mondod az alternatív energiatermelési készségek, eszközök
előállítását, ami nagyon fontos, meg biztosan jó irány is, na de talpra állítani a hasonló
helyzetben lévő kistérségeket végül is mégiscsak ezzel a mezőgazdasággal lehetne megtenni,
legalábbis az első lépést. Van-e kistérségi, térségi, regionális koncepció, ami megpróbálná az
alapoktól, akár az integrátori rendszerbe bekapcsolni a rengeteg, pillanatnyilag kallódó – mint
elhangzott: éhező – embert, családot? Bekapcsolni egy olyan termelési vertikumba, aminek a
vége egy jól piacosítható biotermék lehet. Ennek nyilván meg kéne teremteni a közlekedési
kapcsolatok fejlesztésén keresztül a szállítási útvonalait, a feldolgozó kapacitásokat hozzá, az
alapanyag-termelő kapacitásokat hozzá. Készült-e ilyen a térségben, tudok-e ilyenről akár úgy
mint polgármesterek? Van-e egyáltalán egyetértés? Mert úgy tűnt az előadásokból is, hogy
ezek a térségek hasonló cipőben járnak. Tehát az Ormánság kiemelten, nagyon rossz helyzetű,
de hát mondhatok itt ilyen, hogy Zselicség, több térségnek is elhangzott a neve. Próbáltátok-e
felfűzni ezt egy egységes stratégia mentén, hogy hogyan lehet egységesen, egy irányban
elkezdeni ennek a helyzetnek a feldolgozását?

Köszönöm.

KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Hát én jártam itt
kirándulni családommal, gyalogtúráztunk, miután a gyerekek már ezt megengedték, olyan
korba kerültek, társasággal. Püspökszentlászlón laktunk egy volt iskolában. Püspökszentlászló
a falurombolásnak – nem a Caeusescu volt a falrombolásnak a kitalálója és az első vezetője a
régi kommunista rendszerben, hanem Korom Mihálynak hívták – egy ilyen eredménye, hogy
az utat nem építették meg. Na most ez csak egy kis falu, és az iskolát is elvitték, az orvosi
rendelőt is, és megszűnt a falu. A mai probléma például az Ormánsággal, ahogy ezt Karvalics
Ottó elmondta, hogy miért nem lehet Szigetvártól lefelé a határig az utat megépíteni az
Ormánságban, miért nem lehet a 6-os utat megépíteni? Ahol nincs út, oda semmi nem megy
oda, tőke nem megy oda. Az a térség nem fejlődik. Ez a békési résznek is problémája, ott is
nagy erők dolgoznak azon, hogy az utat meg tudják csináltatni. Egyszerűen tönkre megy a
hely, az ott élő emberek lehetőségei megszűnnek. Tehát az út mindenképpen kell, ez a
legfontosabb dolog.

Aztán a diploma vagy szakma. Ez egy érdekes dolog. Én nem tudom, én munkásember
vagyok, kétkezi munkás, és én hogyha diplomás lennék, akkor is, ha nem tudnék enni adni a
családomnak, nem hiszem el azt, hogy akármilyen munkát el ne végeznék. Van itt azért
szemléletbeli probléma is. Németországban, mikor volt másfél millió munkanélküli, az jó
régen volt, mert most olyan ötmillió körül vannak, még mindig, de Németországban akkor
hárommillió munkahelykínálat volt. Tehát az, aki dadus létére elvégzett egy gyógytornászi
iskolát, az már nem volt hajlandó dadusként tovább dolgozni. Gyógytornászra nem volt
szükség, de dadusra igen, de abban ő már nem ment el dolgozni. Tehát a diplomásoknál is,
ahogy azt elmondta igazgató úr, van egy ilyen gondolkodás is, és nem mindenki dolgozik,
akinek kéne. Tehát aki tudna dolgozni, nem mindenki akar.

A szakmai képzés sajnos ez alatt a húsz év alatt, az úgynevezett rendszerváltásnak a
legnagyobb vesztese, ugyanis minden más lebomlott, a nagyvállalati struktúra, a gyakorlati
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képzőhelyek, ahol igen jól lehetett megtanulni különböző szakmákat, ez teljesen lebomlott,
viszont az iskolarendszer megmaradt. Egy elvetélt uniós ötlet alapján a TISZK-eket elkezdték
létrehozni, aztán amikor mi beleléptünk a TISZK-rendszerbe, Németországban épp akkor
hagyták abba, mert hülyeség, mert alkalmatlan arra, hogy a szakképzést tudja javítani.

Tehát mindenképpen üdvözölni lehet azt, hogy a mostani kormány szerződést köt a
kereskedelmi és iparkamarákkal. Mellettem is dolgoztak segédek, tanulóinasok. Kettő volt,
amelyik három évig dolgozott, tanult mellettem, és lehet vitatkozni, de az érintettségi után, aki
elment kétéves szakmunkásvizsgára, abból lett autószerelő, a hároméves szakmunkás iskolát
elvégzettből – ugyanis az egy hetet járt iskolába és egy hetet dolgozni -, abból lett autószerelő,
a szakközépiskolát végzettből biztos, hogy nem lett. A középiskolát végzettből száz
százalékos, hogy nem lett, mert egy nap gyakorlat alatt egy héten nem lehet szakmát
megtanulni. Tehát mindenképpen a szakmai képzésnek a munkahelyeken van a terepe, nem az
iskolai oktató teremben. A lendületet, az igazi való világot ott tudja megtapasztalni. Ez az
igazi való világ, ahol egy tanuló felfogja azt, hogy neki akkor, amikor elvégzi ezt az iskolát,
ilyen intenzitással és miknek kell megfelelni az életben, hogy helyt tudjon állni. Azt csak ott
tudja megtanulni, egy valódi szakmát gyakorló helyen. Nekem ez a véleményem, és ezen csak
akkor lehet javítani, ha ilyenné alakul át a szakképzés.

Amin én nem is vagyok hajlandó vitatkozni, az az elmélet és a gyakorlat százaléka,
mert én a 40 százalék alá nem engedem vinni az elméleti képzést, és ezért mindent meg fogok
tenni. Ugyanis ahhoz, hogy valaki jó kőműves legyen, ahhoz, hogy valaki jó festő-mázoló
legyen vagy autószerelő vagy műszerész vagy esztergályos és jó állampolgár is legyen, ahhoz
egy bizonyos műveltségi szintet el kell, hogy érjen. Ahhoz, hogy egy jó állampolgár tudjon
lenni, ahhoz, hogy egy normális családot jó szellemben tudjon nevelni. Nekünk erre is kell
gondolni. Ha a jövő Magyarországát akarjuk építeni, akkor nem bunkóképzést kell
megvalósítani, mint ahogy ezt hallottam. A 20-80 százalékról hallottam, 20 százalék elméletet
és 80 százalék gyakorlatot, ez teljesen elfogadhatatlan.

Most már csak nagyon röviden, amit az igazgató úr elmondott, nagyon szépen
köszönöm. Az őszinteségét is, és szeretném azt megkérdezni, hogy – önök itt élnek, és
gondolkodnak a megoldásokon is – hogyan lehet adófizetővé tenni a leghátrányosabb
helyzetű rétegeket. Hogyan tudnak megkapaszkodni a munkaerőpiacon a versenyben? Tehát a
leszakadó rétegek felzárkóztatásával kapcsolatosan milyen javaslatuk van? Gondolom, hogy
ez szorítja a legjobban, hiszen elmondta, hogyha éhezik valaki és kivágta a gyümölcsfákat,
hát a jövőjét vágta ki a családnak, de önök akkor ilyen szorító helyzetben, gondolom,
állandóan lelkiismereti problémával gondolkodnak a megoldásán. Mi az, amire jutottak? Ezt
szeretnénk megtudni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az öné a lehetőség.

JANOVICS LÁSZLÓ, a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
vezetője: Köszönöm szépen a sok kérdést.

Kezdeném sorrendben. A közfoglalkoztatás tapasztalatai. Az előbb a
közfoglalkoztatásról szóló táblázatot ide visszacsempésztem. Most ebben az új rendszerben
nyilván az, hogy mi a rendszer lényege, ezt nem kell elmondanom, hiszen ezeket önök
ismerik, nagyon nehéz az önkormányzatokat arról meggyőzni vagy elmagyarázni nekik, hogy
ebben a rendszerben kevesebb pénz van és ebből a kevesebb pénzből több embert kell
foglalkoztatni. Nyilván megszoktak egy szintet az elmúlt években, amikor 8 órában ott
lehetett foglalkoztatni a közcélú, meg a közhasznú foglalkoztatottat, a rendszer
finanszírozódott, a rendszerben a pénz benne volt. Gyakorlatilag például a közcélú
rendszerben az égvilágon senki nem ellenőrizte azt, hogy ott történik-e munkavégzés vagy
nem történik vagy hatékony-e vagy értékteremtő-e, vagy nem. Nekünk ez nem volt
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feladatunk, mint állami foglalkoztatási szervnek, nem is volt a közcélúval kapcsolatosan ilyen
feladat. A kincstár, aki meg fizetett, annak sem volt ilyen feladata. Most itt azért változott
meg a rendszer, hogy egy olyan rendszer alakuljon ki, amikor valódi értékteremtő munka
folyik ebben a közfoglalkoztatásban, viszont sokkal kevesebb pénz áll rendelkezésre.

Ezért most, ha visszamegyek az ábrához, látszik, hogy a négyórás foglalkoztatásban
vannak a nagyobb létszámok. A négyórás, rövid idejű közfoglalkoztatásba 25 ezer ember
bevonása a cél ebben a régióban, míg a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásba még a tizede
sem. Tehát arról meggyőzni az önkormányzatokat, hogy 4 órában foglalkoztassák ezeket az
embereket és akkor az embereket a négyórás foglalkoztatásba bevinni, amikor azt mondja,
hogy a négyórás munkabérnek a nettója alig több, mint a 28500 forint, amit egyébként
bérpótló juttatásként megkaphat, hogy akkor miért dolgozzon ő azért az egy-kétezer forint
különbségért, míg ha nem dolgozik semmit, azt a 28500 forintot akkor is megkapja. Tehát az
a fenyegetettség, hogyha nem dolgozik és nem igazol legalább egy hónap munkaviszonyt,
akkor jövőre még a 28500 forintot sem fogja megkapni. Ez nyilván egyfajta szemléleti
változást igényel, és ezen az önkormányzatoknak is végig kell menni, az összes
polgármesternek, az összes jegyzőnek és elmondani az embereknek, hogy „emberek, a
rendszeres szociális segély vagy bérpótló juttatás nem jár”. Annak feltételei vannak és ez a
folyamat, ennek a megértetése időigényes dolog. Itt többen is elmondták, hogy igen, nekik is
tenniük kell valamiért. Nagyon nehéz időket éltünk át akkor, amikor szerveztünk valamilyen
programot, kimentünk az Ormánságba és adtunk valami tájékoztatót arról, hogy hogyan lehet
bevonni például ilyen gyógynövény-termesztési programba őket. Az embereknek tájékoztatót
tartottunk, hogy hogyan lehet ebbe a programba bekapcsolódni. És amikor meghallották, hogy
megjött a segély, akkor otthagytak bennünket, csapot-papot, mert hogy megjött a fizetésünk.
És kérdeztük, hogy hát milyen fizetésetek jött meg. Hát a segély! Tehát nyilván egy alapvető

szemléleti változás is szükséges, és azt gondolom, hogy ez a rendszer ebbe az irányba tett jó
lépés, nyilván nem örülnek neki nagyon sokan, de azt gondolom, hogy ebbe az irányba
szükséges és érdemes tovább menni.

A második kérdés a rehabilitáció ügye volt. Igen, a foglalkoztatási rehabilitációval az a
probléma, a rendszerrel, ez az én személyes véleményem, hogy az a rendszer, ami az elmúlt
húsz évben működött, az nem tette érdekeltté azokat az embereket, meg azokat a vállalatokat
sem, akik ezeket az embereket foglalkoztatták, hogy ezek az emberek az elsődleges
munkaerőpiacra tranzitálódjanak. Minden program, meg minden finanszírozás ezt a célt tűzte
ki, hogy a megváltozott munkaképességű embereket azért vigyük be egy ilyen támogatott
foglalkoztatásba, hogy ő megtanulja, kigyakorolja, felkészüljön mentálisan, mindenféle
szempontból arra, hogy ezzel a megváltozott munkaképességével együtt is az elsődleges
munkaerőpiacon támogatás nélkül foglalkoztatható legyen. Viszont a finanszírozási rendszer
nem úgy volt kitalálva sosem, hogy ezt az átlépését neki az elsődleges munkaerőpiacra
kilépve dotálva volna, vagy ezt támogatta volna. Ezért ezek a cégek mind abban voltak
érdekeltek a mai napig, hogy a legjobban dolgozó megváltozott munkaképességű embereket
ott tartsák maguknál, és úgy kapják az állami finanszírozást, mert ez egy kényelmes helyzetet
teremt.

Tehát ennek a rendszernek az átalakítása nagyon fontos dolog, és ennek a rendszernek
a beépítése, hogy ezt kell dotálni, ha ez a cél. Ezt kell megfinanszírozni vagy jutalmazni, aki
ilyet tesz, aki ezeket az embereket ahhoz segíti, hogy elmenjen az olyan cégekhez, akik nem
speciálisan a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására szakosodtak. Két vagy három
évvel ezelőtt drasztikusan megemelte az akkori parlament a rehabilitációs hozzájárulást.
Közel egymillió forint lett az a kvóta, amit fizetniük kell a munkáltatóknak, ha nem
foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű embereket, munkavállalókat legalább a
foglalkoztatottak öt százalékig. Ez a tétel már egy komoly fenyegetés vagy ösztönzés, hogy is
mondjam, hát "furkós bot". Ezáltal a munkáltatók jelentős része megjelent a munkaügyi
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központokban, hogy vizsgáljuk meg annak a feltételeit, hogy akkor hogyan lehet nálam, az én
cégemnél ilyen embereket foglalkoztatni, és meg is nőtt a kereslet az ilyen típusú közvetítés
iránt. Ez kimutatható és jelezhető vagy látható.

Viszont kétségtelen, hogy továbbra is a hosszú távon, a munkaerőpiacon a munkahely-
megtartó képessége ennek a rétegnek igen nehéz.

A következő kérdés. Összevonnám ezeket a kérdéseket, mert a mezőgazdaságról sokat
beszéltünk. Idelapoztam, hogy amikor erről beszéltem, nem tértem ki rá, van itt ez a
Sorsfordító, sorsformáló programunk, és többen kérdezték, hogy vannak-e ilyen típusú
tapasztalatok vagy gyakorlatok. Onnan indulnék ki, hogy ugye a mi részünkről is ez egy
tanulási folyamat. Mondom, én húsz éve dolgozom itt, húsz éve gondolkodom azon, hogy
hogyan lehetne az ormánsági embereknek munkát és megélhetést adni. Azzal kezdtük, hogy
adjunk nekik képzést, tudást. Tanítsuk meg méhészkedni, tanítsuk meg földet művelni,
tanítsuk meg kosarat fonni, szőnyeget fonni, olyan tevékenységekre, amihez neki ott a
tehetsége, meg az alkalmassága, meg a lehetőségei megvannak, amelyek nem olyan nagyon
eszközigényesek, amibe adott esetben még ő is be tud ruházni, aminek a feltételei ott helyben
megteremthetők.

Van a támogatások után monitoringvizsgálatunk. Mindig megnézzük, hogy a képzés
után 3-6 hónap múlva ki az, aki megél abból a tevékenységből, amit tanult. Ugye azt
tanították nekünk az egyetemen, hogy ne halat, hanem hálót adj az embernek. Na most ezzel a
hálóval ők nem tudtak halat fogni, nem éltek meg utána se a méhészkedésből, se a
szőnyegszövésből, se a kosárfonásból. Megkérdeztük, hogy miért nem. Miért nem csinálják
ezt, amit tanulnak? Azt mondták, hogy szívesen csinálnák, de nincs aki megvegye tőlük. Se a
kosarat, se a mézet, nem tudják eladni, nincs vevő, nincs piac. Akkor jöttünk rá, hogy ezek az
emberek a régi rendszerben, a szocialista szövetkezetekben szocializálódtak. Ők arra
alkalmasak, hogyha megmondják neki, hogy mit csinálj, ő azt megcsinálja, de hogy ezt így
rendszerben lássa, hogy tervezni tudjon például jövőre, az nem ment. Ezeknek az embereknek
az előrelátó és tervező képessége viszonylag rövid. Erre is meg kell őket tanítani. Vagy ha
őket nem lehet, akkor a gyerekeiket kell megtanítani vagy az új nemzedéket. Valakit meg kell
tanítani arra, hogy hogyan kell jövőt tervezni, és itt a mezőgazdaság egy ilyen dolog, ahol
nem elég egy hétre előre látni, sokan egy napot nem tudnak előre tervezni. Tehát nem tudja,
hogy holnap mi lesz. Ha én elvetek egy magot, akkor egy vegetációs időszakra előre kell
terveznem legalább, de ha egy fát ültetek, akkor hosszabb időre kell nekem előre tervezni.

Feltettem magamnak a kérdést: az én feladatom megszervezni az értékesítést? Ha már
megtanítottam őket méhészkedni, akkor mi a következő lépés? Felvállaltam ezt a feladatot,
elmentem és kerestem integrátorokat, és csináltunk olyan programot, ahol kiválasztottunk egy
személyt. A gyógynövénygyűjtés és -termelés programját dolgoztuk ki, akkor tíz évvel
ezelőtt, mert azt mondtuk, hogy a gyógynövény egy munkaigényes dolog, viszonylag kevés
eszközzel ezt a tevékenységet el lehet kezdeni, és viszonylag rövid idő alatt megélhetést lehet
belőle biztosítani. Ha a gyógynövénygyűjtést is beleveszem, márpedig belevettük, akkor az
ember kimegy az erdőre, most éppen a medvehagyma szezonja van a Mecsekben, ha kimegy
az ember medvehagymát szedni, négyezer forint kilója a medvehagymának, egy kilót – nem
tudom – egy óra alatt biztos meg lehet szedni. Egy óra alatt négyezer forint, azt gondolom,
hogy bárkinek egy elfogadható kereset. Tehát ez egy olyan tevékenység, amivel, ha most
dolgozol, azonnal a kezedbe kapod a pénzt. Ha olyan tevékenységet csinálsz, amivel egy
magot elültetsz, akkor már egy bonyolultabb, összetettebb feladatra vállalkoztál. Ezekre
próbáltuk ezeket az embereket megtanítani, és behoztuk az integrátort ebbe. Tehát egy olyan
programot építettünk fel, amire az integrátor megmondta, hogy mi az a gyógynövény, amit ő

felvásárol, milyen áron, az árlistát kifüggesztettük, és azt mondtuk, hogy gyertek, emberek,
ezt lehet csinálni. Ez nem a klasszikus munkaerő-piaci program abban az értelemben, hogy
ezek az emberek nyilván nem munkaviszonyban dolgoztak, nem munkaviszonyban
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foglalkoztatta őket senki. Ők kiváltottak egy vállalkozói igazolványt vagy egy őstermelői
igazolványt, és ezzel a papírral dolgoztak. De azt gondoltuk, hogy az első az, hogy legyen mit
enni. És hogy megtapasztalják azt, ezt az alcímet adtuk ennek a programnak, hogy „Munkával
is lehet pénzt keresni”, megmutattuk, hogy hogyan lehet munkával pénzt keresni. És nagyon
sok fiatal gyerek ebben a programban részt vehetett, a cigányembernek a klottgatyás, tízéves
gyereke, aki elment vele a medvehagymát szedni vagy bármi mást, és ez a gyerek is megélte
azt az élményt, hogyha ő egy homokozó vödörbe csipkebogyót vagy bármit összegyűjtött és
leadta, akkor ő azért kapott annyi pénzt, hogy megvehette élete első csokiját a saját
keresetéből.

Ez a Sorsformáló, sorsfordító program is olyan, amiben e mögött is egy integrátor áll,
amiben a piac szereplőjét próbáljuk meg behozni, hogy olyan tevékenységeket végezzenek a
falun az emberek, hogy olyan gyümölcsöt termeljenek, amit a felvásárló el tud adni. Ebben
nekünk vannak már programjaink, részsikereink. Ehhez mi bértámogatást nem adunk, mivel
nem munkaviszonyban történő foglalkoztatás volt, amit adni tudtunk, az a szervező munka, a
képzések és egy olyan hálózatnak a működtetése, ami tanácsadással ezeknek az embereknek a
programba történő bevonását segítette. Ezek agrármérnökök voltak, akik ezt a szakterületet
művelték.

Volt egy olyan kérdés, hogy mire költöttük azt az egymilliárd forintot arra a néhány
emberre. Az egy olyan program, ami most is fut, ami 3 éven keresztül tart, tehát ez nem egy
évre vonatkozott. Az EKF program kapcsán támogatott 150 főnek az összeköltsége jön úgy
ki, hogy ők foglalkoztatva voltak az EKF-et megelőző évben és az EKF-et követő évben,
hiszen az volt a célunk, hogy az EKF kapcsán olyan rendszer épüljön föl, és olyan
szolgáltatások épüljenek ki, nemcsak a városban, hanem a környéken is, ez egy régiós
program egyébként, tehát Marcalitól Mohácsig vannak támogatottak, tehát olyan
szolgáltatások épüljenek ki, amelyek fenntarthatóak és a hároméves támogatás után az
eredményt az fogja bizonyítani, hogy ezek az emberek ezeken a területeken meg tudják tartani
majd a munkahelyüket.

Hiányolták azt, hogy nem tettem javaslatokat, hanem csak a problémákat soroltam fel.
Akkor engedelmükkel, pontosan a kérdések kapcsán néhányat itt összeírtam. Tehát az első,
ahogy elmeséltem a Herbal Network programunkat, ezt a gyógynövényes programot.

Tökéletesen egyetértek mindazokkal, akik azt mondják, hogy ennek a térségnek a
földből, a természetből, a mezőgazdaságból, a nap erejéből és a tiszta levegőből, ebből kell
pénzt, profitot csinálni. Nagyon hiányolom azt, hogy az agrártárca nem támogatja az ilyen
típusú törekvéseket. Hogy a föld alapú támogatásban, amikor gondolkodnak az agrártárcánál,
csak a nagyüzemi mezőgazdaság támogatásáról beszélnek, csak a traktoron, kombájnon ülő,
száz hektáron termelő, kukoricát, búzát termelő gazdák támogatásáról van szó, az ilyen
ügyekről, amelyek a leghátrányosabb helyzetű, földdel, eszközzel nem rendelkező
embereknek a munkára való megtanítását és abból való megélhetését támogatják, nincs szó.
Én nem látom. Azt gondolom, hogy erre az agrártárca forrásait is érdemes volna rámozdítani,
mert ennek a problémának a megoldása a munkaerő-piaci politika eszközeivel önmagában
nem lehetséges. Ehhez ezek a források kevesek. Itt mi ilyen pilot-projekteket tudunk csinálni,
de a problémának az érdemi kezeléséhez ezek a források kevesek. Ehhez össze kell szedni –
meggyőződésem szerint – az agrártárca jelentős forrásait is.

Miért van az, hogy ma itt Magyarországon spanyol paradicsomot eszünk? Mert olcsó.
Hát azért, mert olcsóbb, mint itt az Ormánságban megtermelni. Miért eszünk brazil csirkét,
miért iszunk szlovák tejet? Azért mert olcsóbb. Tehát, ha önök bemennek a boltba, olcsóbb.
Én azt gondolom, hogy ez azért lehet, mert ott olyan támogatást kapnak az ottani termelők,
hogy olcsóbbak tudnak lenni. Tehát, ha ugyanazt a támogatást az itteniek is megkapnák,
akkor nem lenne olcsóbb. Tehát erről beszélek én, ha javaslatot tehetek. A mi mezőgazdasági
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termelőink akkor fognak tudni megélni abból, amit csinálnak, ha ugyanolyan feltételek között
versenyeznek a piacon, mint a szlovák, az argentin mezőgazdasági termelők.

És még egyszer mondom, nemcsak a kombájnon ülő több száz hektáron
gazdálkodókra vonatkozik ez a dolog, hanem ezekre a kicsikre is. Ez az egyik javaslatom.

A másik javaslatom a felsőoktatás és a szakképzés dilemmájához. Azt gondolom,
hogy itt a felsőoktatásban a finanszírozást vagy a kvótákat úgy kellene alakítani, hogy ne
abban legyen érdekelt a felsőoktatás, hogy minden leérettségizett embert fel tudjon venni,
hanem a minőségi felsőoktatás legyen államilag támogatva és finanszírozva. A szakképzésben
pedig legyen meg az érdekeltség abban, hogy a hiányszakmákba történő beiskolázás legyen.
ez egy másik javaslatom.

A következő a hátránykezelés kérdésére vonatkozik. Többen felvetették, hogy hogyan
kezeljük a hátrányokat. Azt gondolom, hogy nem fordítunk elég figyelmet a megelőzésre és a
prevencióra. Tehát, lehet, hogy most eretnek gondolat az, amit mondok, de azok, akik most
ebben a mély depresszióban vannak, akiknek tartósan, húsz éve nem volt munkahelye, és
ötvenéves és megváltozott munkaképességű és hat általános iskolát végzett cigány asszony,
most csak egy példát mondok, nem biztos, hogy az ő munkaerő-piaci integrációjára kellene
most mérhetetlen forrásokat fordítani, hanem törődni kellene a gyerekével, a gyerekeivel.
Azokkal a hátrányos helyzetű gyerekekkel, akik akár az aprófalvakban, akár a nagyvárosnak
az általános iskoláiban vannak, a gyerekekkel kellene elkezdeni foglalkozni, és a
hátránykezelést itt kellene elkezdeni. Elmondom önöknek, hogy a regisztrált álláskeresők
körében a nyolc általánost be nem fejezettek aránya 5-6 százalék, területenként eltérően, van,
ahol 7-8 százalék, és ez az arány nem csökken. Tehát most az iskolában a lemorzsolódás
ugyanolyan magas, mint tíz évvel ezelőtt. Kimaradnak az iskolából a gyerekek és nem azért,
mert buták, hanem millió körülmény van, szociális, családi, egyéb körülmény, ami miatt
lemorzsolódnak. Ezeknek a fiataloknak a munkaerő-piaci értékük a nullával egyenlő. És
minél tovább tart a dolog, ha elérik a 30-40-50 éves kort, akkor végképp veszett fejsze nyele.
Tehát mi most olyan programokat csinálunk, és erre is vannak példáink, majd a szünetben,
akit érdekel, mesélek szívesen, hogy hogyan kell az iskolában tartani a gyereket. Arra kell
erőt fordítani, hogyan adjunk neki egy olyan motivációt, hogy ne a szülei sorsára jusson,
hanem válasszon egy szakmát magának, egy olyan szakmát, amiből meg lehet élni. Mert én
azt gondolom, hogy ezen gyerekek számára lehet becsület, meg motiváló tényező, ez lehet
kitörés az ő számára, csak ahogy említettem, az odavezető utat meg kell mutatni neki és
segíteni kell őt abban, hogy oda eljusson.

Azt gondolom, hogy a roma társadalom foglalkoztatási szintje - erről vannak
kutatások, statisztikák, erről nem beszéltem, de ez egy - kulcskérdés lesz. És itt is a romák
esetében a fiatalokkal kell elkezdeni foglalkozni.

Volt egy kérdés a közbiztonságról. Éppen tegnap mesélte egy kollégám, hogy
valamilyen csemetés kertet bekerítettek, másnap elvitték a kerítést. Lebontották és elvitték,
mert valakinek tüzelőre volt szüksége. Tehát vannak ilyen problémák itt is, és félő, hogy a
helyzet fokozódni fog, de nagyon bízom benne, hogy ha munkát és megélhetést tudunk adni
az embereknek, akkor ha munkával is lehet majd pénzt keresni, akkor ez a helyzet változni
fog. Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen, igazgató úr. Szeretném még egyszer megköszönni a
felkészültséget és a sok szempontú választ. Egyetlen egy dolgot szeretnék azért elmondani, és
természetesen akinek még ezután van kérdése, akkor azt fogalmazza meg röviden. Azt
javaslom, ha áttérünk a következő napirendi pontra, húzzuk össze a beszélgetés keretét, azt
javasolnám, hogy fél egyig próbáljuk meg a következő napirendi pontot megtárgyalni.

Én tisztelettel kezelem azokat a szempontokat, amiket Kaufer Virág képviselő asszony
elmondott, de azért azt nagyon határozottan szeretném elmondani, hogy nem küld a kormány
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százezreket felelőtlenül sehová, tehát itt ugye valami ilyen típusú gondolatébresztővel
kezdtünk ennek a napirendi pontnak az észrevételeivel foglalkozni. Én azt látom, hogy az
elmúlt hetekben az LMP egy nagyon egyszerű felfogásra kezd átváltani, hogy észlel
társadalmi problémákat az országban, és egy ilyen nagyon leegyszerűsített megközelítésben
köztük valóban létező súlyos problémákat vet fel, amik egyéni sorsokat nyomasztanak,
életutakat tesznek nehézzé, nagyobb közösség számára is nehézzé tesznek. Nem ebben van a
vita, ezek kétségtelenül létező dolgok, és nem az a kérdés, hogy ki vetette fel ezt korábban
vagy ki látta ezt korábban, de ennek az egyenes következtetése az, és ez cseng a fülemben,
hogy ez az elmúlt 8 hónapban valamilyen terméke. Én ezt nyomatékosan szeretném cáfolni,
ezzel nem értek egyet, és szerintem ez nagyon távol van a valóságtól.

Egyébként pont azok a speciális problémák, amelyek akár az Ormánsággal
kapcsolatban vagy az ország más tájegységeivel kapcsolatban felmerülnek, ott nem is a 8-20
éves problematikáról van szó, és nem akarnék mélyebb társadalomtörténeti fejtegetésekbe
bocsátkozni, de ezeknek az úgynevezett leghátrányosabb helyzetű térségeknek a szociális,
demográfiai típusú, meg egyéb szempontból jövő problémái ennél sokkal régebbre nyúlnak
vissza. Az kétségtelen, hogy politikusok vagyunk és politikusoknak rá kell mutatni
felelősségre, igazgató úr nagyon szép összefüggést vázolt, bár itt a fejemmel integettem, hogy
rövidítse a mondandóját, és valóban nem fejtette ki azt a gondolatot bővebben, ami a szociális
alrendszer és a szociálpolitika együttműködése vagy együtt nem működése miatt, mondjuk
egy húszéves időtávlatban állhatott fent. Vagy, mondjuk nyilván nem reagáltunk arra, meg én
sem szeretnék reagálni, de utalni szeretnék rá, ami az elmúlt 8 évnek a felelősségére bizonyos
szociális problémák tekintetében, mint az eladósodás, a családok eladósodására, az ország
eladósodására vonatkozik.

Tehát én azt mondom, hogy nyilván vannak olyan szempontok, amit politikusként fel
kell vetni, de azt gondolom, hogy azért van olyan, hogy erre mindenféleképpen fogok
reagálni. Egyetlen egy dolgot szeretnék. Vannak kérdéseim, ezeket az igazgató úrral
megbeszélem, vagy majd megkérem, hogy írásban küldje el számomra, ezek kifejezetten
speciális térségre vonatkozó problémák. Én egyetlen egy észrevételt szeretnék mondani,
abszolút pozitívan figyeltem a mai előadást, s itt volt egy olyan téma, ami arra tett fel kérdést,
hogy vajon hová koncentráljuk az erőforrásokat. A fejlett vagy a leghátrányosabb helyzetű
régiókba. Én azt vallom, a bizottsági tagok talán már kezdik ilyen értelemben az én
gondolkodásomat, hitvallásomat tudni, hogy az országot, a nemzetet az viszi előre, hogy a
fejlett és a leghátrányosabb és a hátrányos helyzetű régiókra egyaránt. Tehát én nem
vagylagos különbséget tennék, hanem nagyon határozottan amellett vagyok, hogy egy és-sel
kapcsoljuk össze. Mert hitem és meggyőződésem szerint az országnak szüksége van olyan
térségeire, olyan ágazataira, amelyek világszínvonalon a világszínvonalhoz kapcsolják
Magyarországot. Akár ilyen értelemben a jobb foglalkoztatottsági mutatók vagy egy-egy
ágazatnak a dinamikus fejlődésével segítik nemcsak azt az adott térséget, hanem az országot,
hogy a világ vérkeringésébe kapcsolódjanak. Így volt ez egyébként a korábbi időszakban is,
én gondolom, annak idején a XIX. század végén, szintén győri képviselő Baross Gábor, aki
közben miniszter is volt, abban a választott időszakában, gondolom én, az erőltetett és –
bocsánat, rosszul fogalmazom -, az erős ütemben zajló vasúti fejlesztés például ilyen
megfontoltságból erősítette és kapcsolta össze a Kárpát-medencének a leghátrányosabb és a
legfejlettebb részeit is így kapcsolta a világ vérkeringéséhez. Tehát szerintem ez a kérdés nem
vagylagosan, hanem és, egymást feltételező módon kapcsolódik.

Mert az kétségtelen, szeretném győriként megerősíteni, hogy egyébként mind
szolidaritás, mind egyéb más szempontból is rendkívül és roppant fontos, hogy a
leghátrányosabb helyzetű régiók is forrást kapjanak, és kétségtelen, hogy mind a két
vonatkozásban fontosak azok a kritériumok, amelyek elhangzottak itt, talán Kontur Pál vagy
Vécsey László hozzászólásában, ami a forrásoknak az ellenőrizhetőségére, annak a
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hatékonyságára, annak a vizsgálatára fordítódik. Én az gondolom, hogy talán ilyen
szempontból érdemes vizsgálni. Szeretném megerősíteni, hogy mind a hátrányos, mind pedig
a fejlett térségek számára is szükségesnek látom a támogatásokat munkaerő-piaci
szempontból, és ilyen értelemben azt gondolom, hogy persze nemcsak munkaerő-piaci, de
más szempontból is fontos ez a fajta gondolkodás és szemléletmód.

Körbenézek a képviselőtársaim között, Kaufer Virágnak adok először szót, utána
Kontur Pálnak, utána le fogjuk zárni a kört. Képviselő asszony!

KAUFER VIRÁG (LMP): Köszönöm szépen, alelnök úr. Nagyon örülök, hogy vita
alakult ki közöttünk, ez ritka a bizottságban, hogy reflektálunk egymás álláspontjára. Én csak
annyit tennék ehhez a kérdéshez hozzá a rokkant nyugdíjasokkal kapcsolatban, hogy
tudomásom szerint a Széll Kálmán-tervben, amit mi Orbán-csomagnak hívunk, egy olyan
célkitűzés van, hogy a rokkant nyugdíjasokból százezer főt kíván a kormány a nyílt
munkaerőpiacra visszaterelni. Én erre a célkitűzésre reflektáltam, amikor azt mondtam, hogy
ez azért nem lesz ennyire egyszerű, hiszen az aktív munkaerő-piac segédeszközök nélkül nem
tudja fogadni őket inkább csak a szociális rendszer egy másik bugyrába lehet majd áttenni.

Nagyon röviden szeretnék Kontur Pál hozzászólására reagálni. Ez többször elhangzott
már mind a plenárison, mind a bizottsági üléseken, egy tisztázó megjegyzésem lenne. Én úgy
gondolom, hogy a munkavállalás racionális döntés kérdése és nem morális döntés kérdése.
Tehát, amikor azt mondjuk, hogy valaki több diplomával nem megy el takarítani, és erre
ráadásul nemzetközi példát hozunk, akkor azért figyelembe kell azt venni, hogy ez nem egy
akarok vagy nem akarok kérdés, hanem ez összetett racionális döntésnek az eredménye.
Szociális gazdaság és egyéni körülmények is meghatározzák azt, hogy valaki el tud-e vállalni
egy munkát, elvállal-e egy munkát vagy sem, ez nemzetközi kihívása a
foglalkoztatáspolitikának, nemcsak Magyarországon, és azt gondolom, hogy ez a feladata a
döntéshozóknak, nemcsak a kormánynak, hanem a parlamentnek is, hogy olyan feltételeket
teremtsen, amelyen belül megéri dolgozni, és nem morális kérdés lesz.

Ehhez csatlakozva mondanám azt igazgató úr rövid áttekintésére, a
közmunkaprogrammal kapcsolatosan, hogy szemléletváltásra tényleg szükség van, és ezt nem
is vitatja az LMP sem, de szerintem nagyon fontos, hogy az új közmunkaprogramban a
szemléletváltás ne legyen öncélú. Tehát az, hogy embereket munkára kényszerítünk, ami egy
nagyon hasznos szemléletváltás lehet akkor, hogyha ennek a munkának egyrészt értelme van,
tehát értékteremtő munka, másrészt pedig a rendszer úgy van kitalálva, hogy a közmunkából
van út a nyílt munkaerőpiacra. Egyébként – azt gondolom, hogy – nevelési célzatról
másképpen nem érdemes beszélni, csak akkor, hogyha ennek megvan ez a hatékonysága,
tehát a rendszer, az új közmunkaprogram tényleg segíti az embereket abban, hogy a nyílt
munkaerőpiacra jussanak.

Legvégül pedig egyetértésemet szeretném kifejezni arra vonatkozólag, hogy a
megelőzésre, a hátrányos helyzetűek problémáinak kezelésére, munkaerő-piaci mobilitására
egy nagyon fontos szempont a megelőzés. A munkanélküliség öröklődését mindenképpen
meg kell állítani, és gondolom, erről fogunk beszélni a következő napirendi pont keretén belül
bővebben is. Én csak szerettem volna az egyetértésemet kifejezni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Míg Kontur Pál készül a
mondandójára, szeretném még mondani, hogyha valaki a köz javaiból valamifajta ellátást kap,
akkor azt gondolom, hogy a másik oldalról az egészségi állapothoz, a munkaképességhez
képest valamilyen módon hozzá kell járulnia neki is. Ez egy fontos – ha tetszik – határ kell
hogy legyen a különböző gondolkodások és felfogások között, és remélem, hogy a határon
innen, tehát ezt a gondolkodást nagyon sokan valljuk a parlamentben, mert e nélkül nagyon
nehezen fogunk egyről a kettőre jutni.
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A másik rész, amit szeretnék elmondani, hogy én sejtettem képviselő asszonyról, hogy
miről beszél vagy mit emleget fel, de ugye azt nem tárgyaltuk. Ha lesz egy javaslat, lesz
annak egy szövege, akkor arról beszélni fogunk, és akkor majd ott meg lehet osztani a vélt
vagy a valós aggodalmakat. Higgye el, a Fidesz-KDNP képviselői pontosan tudják azt, hogy a
munkaerőpiacon milyen problémák vannak, pontosan tudjuk azt, hogy hány emberről
beszélünk, és azt szeretnénk, hogy az újabb nyomasztó jelenség, újabb, a munkaerőpiacot
terhelő, így az egyéni sorsokat, közösségi sorsokat, az előrehaladásunkat nehezítő dolgok ne
szülessenek meg. Ezt szerettem volna nagyon határozottan mondani, mert sok a mendemonda,
a mendemondát meg valakik keltik. Az meg nyilván felelősség kérdése, de ilyen értelemben
felelősség a mendemondák keltése is. Köszönöm.

KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Évtizedek óta költöttek különböző
kormányok rengeteg pénzt, tízmilliárdokat az elmaradott térségek fejlesztésére. És hol vannak
ezek? Jól mondta Karvalics képviselőtársam, és a legutóbbi időkről beszélt. Tehát szeretnénk
látni, hogy ma Magyarország helyzete nyolc év után miért olyan, kidobnivaló pénz nincsen.
Nagyon tisztelem az igazgató urat a véleménynyilvánításáért, ugyanis az előző program –
közmunkaprogram – alkalmával az akkor foglalkoztatottaknak kevesebb mint öt százaléka
jutott végső soron munkához, stabil munkahelyhez. Tehát ez nem mondható éppen
eredményesnek. Minden programot az eredménye bizonyít.

Ez lehet, hogy kisebb pénz, és szintén visszautalok az igazgató úrra, hogy egy
szemléletváltáson kell, hogy keresztül menjenek az emberek, és ezért kértük, hogy eljöjjünk
kihelyezett ülésre. Én kértem azt határozottan, hogy idejöjjünk, ugyanis most meghallottuk
ilyen való világból jövő, tehát megtapasztalt, embertől meghallott, egy polgármestertől hallott
véleményt, illetve ők a program alkalmával, rosszul mondtam, tehát ott elmondták, mennek a
fizetésért. Otthagyták őket, amikor valamilyen megoldást, programot akartak előadni az
embereknek, és egyszer csak felálltak és mondták, hogy mennek a fizetésért. Az emberek
fizetésnek vették a segélyt? Az, hogyha már csak emberben gondolkodunk, márpedig én
magam mindig emberben gondolkodtam és ez a kormány is abban gondolkodik, ez a politikai
erő abban gondolkodik, amelyik kormányoz Magyarországon, az embernek a munka a
legfontosabb és a munkahelyteremtés. A munka teszi az embert emberré. A méltóságát az
adja meg. Most ők a segélyben találják meg a méltóságukat? Hát ez ellen küzdeni kell.

A mostani közmunkaprogram is abba az irányba terelgeti az embereket, ha úgy tetszik,
szerintem kényszeríteni kell, ha másképp nem megy, hogy megváltozzon a gondolkodásuk,
tudják, hogy sokkal többet tudnak keresni. A másik oldal, hogy munkahelyeknek kell
teremtődnie. Tehát azt kell tudni, hogy az országban mindenkinek igaza van. Mindenkinek
kicsi a keresete, ha valaki panaszkodik valamiről, az többnyire jogos. De a pénz meg ennyi.
Kész. Teszem azt ennyi, egy pohárban is elfér, kevés. Tehát hogyha azt vesszük, akkor
szükség van arra az egymillió munkaerőre van, amelyik adófizető polgár lesz. Itt az országnak
van erre szüksége.

Tehát a közmunkaprogram és a segély nem helyettesítheti a rendes munkavégzést és
az ott elérhető jövedelmet. Egyrészt abba az irányba kell terelni az embereket, hogy akit lehet,
mindenképpen vissza az elsődleges munkaerőpiacra, hogy adófizető, munkavégző
állampolgár legyen. A méltóságát is akkor nyeri vissza, a segély semmire nem jó, az tönkre
teszi a családokat. Ez nemcsak a gyümölcsfát vágja ki a kertben, hanem sokkal rosszabb
dolgokat is csinál.

Úgyhogy én ezt köszönöm az igazgató úrnak. Kezdtem bizonytalanodni, hogy ez a
közmunkaprogram, szidják-szidják a polgármesterek is, meg így, meg úgy, most kiderül,
hogy aki ezt valójában az életben látja és összefüggéseiben is nézi, az nem szidta, hanem
helyeselte ezt a közmunkaprogramot. Úgyhogy én ennek örülök, és köszönöm, hogy itt
lehettem és meghallgathattam. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársamnak is, és szeretném még egyszer
megköszönni az igazgató úrnak is a tájékoztatót. Az egyéb témákkal kapcsolatban, amik nem
közvetlenül a foglalkoztatásról szóltak, jelezni fogom a kollégáimnak, hogy érdemes-e ezt a
részét a jegyzőkönyvnek megnézni. Köszönöm szépen, igazgató úr.

Baranya megye gazdaságának helyzete, fejlesztési lehetőségei és akadályozó
tényezői - különös tekintettel a szakképzésre

Most áttérnénk a következő napirendi pontra: Baranya megye gazdaságának helyzete,
fejlesztési lehetőségei és akadályozó tényezői - különös tekintettel a szakképzésre.
Előadókénét tisztelettel felkérem dr. Síkfői Tamás urat, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara titkárát. Egyedül fogja a napirendi pontot előadni vagy kollégáival? (Síkfői
Tamás: Úgy gondolom, hogy egyedül.) Köszönöm szépen.

Dr. Síkfői Tamás előadása

DR. SÍKFŐI TAMÁS, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára:
(Előadását projektor segítségével tartja meg.) Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy
elmondjam, hogy milyen versenyképességi dolgok hátráltatják Magyarország és ezen belül a
Dél-Dunántúl és ezen belül Baranya, Pécs fejlődését, amelyek között bizony az egyik a már
kialakult szakképzési rendszer, és örömmel hallgattam a képviselő urakat, hogy teljesen
tisztában vannak a szakképzési rendszer jelenlegi helyzetével, hogy húsz év kísérletezés után
hová jutottunk el a képzési rendszerben.

Ha egy kicsit messzebbről kéne indítanom, mind a versenyképességi kereteit a hazai
kis- és középtőkének, a nemzeti tőkének ezek a tényezők határozzák meg ma. Foglalkoznék
röviden a globalizáció hatásaival, az unión belüli folyamatokkal és a Magyarországon belüli
folyamatokkal.

Ha ránéznek erre a slide-ra, láthatják, hogy gyakorlatilag a centrum-periféria viszony
az, amelyik visszaköszön a világban és országosan is, meg Európában is. A centrumban dőzs,
a periférián viszont hatalmas hiány és problémákra épülés. Ezt a fajta törvényt fenntartani, a
jövőben azt jelenti, hogy nemcsak Magyarországon lesz társadalmi hatása, az unió is
széteshet, és akár lokális vagy akár globális világháború is kialakulhat. Na de menjünk
tovább.

Elcsépelt dolog, amit mondok, de előrebocsátom, hogy én úgy szoktam beszélni,
ahogy mi, vállalkozók egymás előtt beszélünk, nincs cico, ami fehér, az fehér, ami fekete, az
fekete. Nyilvánvalóan nem biztos, hogy igazunk van, de mi így látjuk.

Tehát a globalizációnál nagyon sok pozitív és negatív vonást szoktak felhozni. Azt
gondolom, hogy minél inkább a periférián van valamelyik társadalom, ország, régió vagy
város, annál inkább kénytelen a negatív hatásait elszenvedni. Minél inkább centrumban van
valamelyik település vagy ország, annál inkább részesülhet a globalizáció áldásos hatásaiból.
Logikusan mi itt, Baranyában meglehetősen a perifériára szorultunk, ergo, nálunk a
globalizációnak elsősorban a káros hatásai érvényesülnek. Azt is látjuk, hogy a
világgazdaságban egy paradigmaváltásnak kéne bekövetkeznie, amire nem sok remény van.
Látjuk, hogy globálissá váltak a gazdasági folyamatok, miközben lokális, illetve maximum
integrációs szinten próbálják ezeket a folyamatokat befolyásolni, nem sok sikerrel. A vicc az,
hogy olyan finánctőke, amiről Marx ír, elolvastam újra, kitűnően jellemezte a működését, ezt
nem lehet elvitatni tőle. 30 ezer milliárdos lufit produkált a világgazdasági válság
kirobbanásakor, ami jelentős, ezt kérem, mára 120 milliárdra sikerült szintén a nemzetközi
finánctőkének bővítenie. És most mondjuk azt, hogy vége a világválságnak. Szerintem most
jön!
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Tehát nagyon nagyok a gondok, és globális szinten se az energetikai cégeket, sem
pedig a finánctőkét, sem a kereskedelmi cégeket nem tudták megfékezni, a lokálisan
nagyhatalmak meg tudták. Franciák, németek olyan szabályozásokat vezettek be, majd erre
kitérünk, hogy Magyarország számára ez miért fontos, amelyek képesek voltak rá. De ehhez
nagyhatalmi státus kell. Néhány következményt felvázoltunk, ahogy mi látjuk a gazdaságban,
hogyha ebben nem lesz változás, nyilvánvalóan a nemzeti tőke szempontjából, akkor mi
várható. De az utolsó pontot nagyon nem szeretném megérni, bár ha végignézünk a világban,
ennek kitűnő példái vannak, hogy Afganisztántól Líbiáig hogy alakul ki ez a helyzet.

Linzből jöttem haza az éjjel, mert ott voltam egy uniós kiutazáson és ott számos más
ország középvállalat-vezetőivel tudtam tárgyalni. Egyértelműen az a véleményünk, hogy
amire ma azt mondják, hogy versenysemlegesség, az semmi más, mint egyrészt a
gazdaságilag erősebb hatalmak nagyobb cégeinek az erőfölénnyel való visszaélésének a
legitimálása. Meg kell nézni, mi folyik az unióban, mi folyik a piacokon, szerintem egyetlen
egy, kvázi vesztes, alávetett országnak sem kell asszisztálni ehhez.

Az unió. Érdemes egy kicsit azzal foglalkozni, hogy mi folyik ma az unióban. Van egy
őrült nagy brüsszeli bürokrácia, ezt mi gazdasági szempontból így látjuk, amely működése
még a régi tervgazdasági szisztémánál is rosszabb hatékonyságú. Teljesen deformálják a piaci
viszonyokat, költségstruktúrákat, ugye itt a képviselő urak beszéltek arról, hogy mi az
olcsóbb, a magyar paradicsom vagy a spanyol paradicsom. Hát a magyar, csakhogy 245-ről
320 százalékkal több a nyugati paraszt támogatása mint a hazaiaké, ezzel semmi mást nem
csinál, ugyanúgy deformálja az unió a költségstruktúrákat, mint a Szovjetunió tervhivatala
annak idején, illetve a magyar tervhivatal annak idején deformálta a valódi
költségstruktúrákat, és ezért az ország gallyra ment, hiszen nem megfelelő irányba fejlesztett,
és nem megfelelő termékeket gyártott, nem megfelelő költségekkel.

Bizony ezt a fajta hátrányt az unió egésze a kelet-európai országokkal, így hazánkkal
fizetteti meg. Iszonyatos társadalmi költsége van ennek az őrületnek, azt is tudjuk, hogy az
unió nem arról szólt, hogy ilyen pályázatosdi lesz, ilyen újraelosztósdi, ez a szovjet szisztéma,
elrakom, visszaadom, és akkor függök a hatalomtól. Tehát az unió eleve egy olyan szovjet
pályára állt rá, amelyben a perifériára szorult országok csak vesztesek lehetnek.

Beszéltünk a támogatási rendszerről, hangsúlyozottan mondom, hogyha megnézem
azt, hogy mi az uniós támogatási politika Magyarországgal szemben, akkor egyértelmű, hogy
12 százalék mehet a reálgazdaságban versenyképességre, nálunk sokkal nagyobb, minden
ravatalozó már oda-vissza fel van újítva, viszont a gazdaság technológiafejlesztésére
egyszerűen nincsen forrás. Míg Nyugat-Európában ezeket a támogatásokat egyértelműen a
kis- és középvállalkozók és a hazai tőke technológia fejlesztésére tudják költeni.

Szeretném elmondani, hogy megadatott, hogy kicsit gondolkodjunk, hogy milyen
alávetett helyzetben van Magyarország. Magyarországról évi 5 ezer milliárd forintot vonnak
ki a multinacionális cégek, amerikai adatok alapján 2900 milliárdot illegálisan, adózást
elkerülve. Megvannak erre a technikák. 1500 milliárd az adósságszolgálat. Ha összevetjük
Kelet-Európa ilyen típusú, nemzeti vállalkozóként azt mondom, hogy kirablását, akkor mind
Németország és Franciaország esetében az így az adott kelet-európai országokból kivont pénz
összesítve meghaladja Németország és Franciaország uniós befizetésének összegét. Örülünk,
hogy segíthettünk, vagyis a franciák és a németek befizetéseit gyakorlatilag Kelet-Európa
finanszírozza. Az extraprofittal gyakorlatilag ugyanez történik, a GDP-GNI-index
Magyarországon a legális-illegális kivonással mínusz 20 százalék. Ez a franciáknál 12, a
németeknél plusz 9 százalék. Tehát gyakorlatilag egész Nyugat-Európa ezeken a
jövedelemtranszfereken keresztül a kelet-európai kivonásból él. Meg kell érteni őket, hogy
meglehetősen idegesek minden válságadó kapcsán. Érthető, hogy az unió stabilitásának a
fenntartásához ennek a rablási szisztémának a fenntartása szükséges. A probléma viszont
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nagy, mert ezzel a szisztémával az unió körülbelül másfél évtizeden belül oly mértékű
lemaradást szenved, amire nincs visszaút.

Tehát a világgazdaság jelenlegi folyamataiban látjuk, hogy Kína vissza fog térni a
világ élére, olyan kapacitású tartalékai vannak mind HR, mind pedig ásványi erőforrás
tekintetében, nem lehet megállítani őket, még az olajár felfelé nyomásával sem. Itt a kérdés
az, hogy a hatalomátadás békés lesz vagy nem békés lesz. Viszont, ha az EU ezt az
irányvonalat fenntartja, olyan kulturális rezervátum lesz, ahová majd a gazdag kínaiak,
indiaiak szívesen jönnek pihenni.

Az unió által megfogalmazott programok többsége gyakorlatilag eredményoldalról a
nullával egyenlő. A lisszaboni programban a világgazdasági versenyképesség oldalról az
egyik legfontosabb tényező, hogy a kutatás-fejlesztési kiadások és ráadásul piaci és nem uniós
intézményi, legalább a két százalékot GDP-arányosan érjék el. Látják, hogy hol áll Európa,
jelzem, Magyarország egy százalék alatt van GDP-arányosan, tehát a tudásintenzív,
versenyképes gazdaság kiépítése az elmúlt húsz évben nem igazán sikerült, és nézzék meg a
kínai adatokat. Ez azt jelenti, hogy Kína már most rendelkezik olyan típusú hightech-hel, amit
csak ő tud. Már nem gatyákat és melltartókat árul Kína, hanem olyan hightechet, amit csak ő

tud. Megvette az egész orosz űrtechnikát, haditechnikát és nagyon fontos más gazdasági
technológiákat, az IBM-et tudják, hogy az övé, tehát Kína eszetlen növekedésnek indult, és ha
tudja tartani ezt a K+F GDP-arányos ráfordítást, akkor ez azt jelenti, hogy technológiailag is a
világ élére fog állni nem sokára.

Nézzük meg Európán belül egy kicsit ezt a K+F alapú tudásgazdaságot mint a jövőt,
mert igen mást nem nagyon tud Európa, az Európai Kamaraszövetségben hallgattam tavaly
egy előadást, azt mondták ott az elemzők, hogy a következő húsz évben Európa nagyiparának
30 százalékát el fogja veszíteni, elmegy távol-keletre. Magyarán ez körülbelül 8
százalékpontot uniós GDP-csökkenést jelent. Ha ezt a 8 százalékot az unió nem tudja pótolni,
akkor itt összeomlanak a társadalmak. Tehát a nemzeti tőkéket ezért kell intenzifikálni, a
nemzeti kis- és középvállalkozásokat, mert ők ugye általában 80-90 százalékát adják a
foglalkoztatottaknak, adót fizetnek, tehát velük lehet csak kipótolni ezt a 8 százalékot.
Ellenkező esetben nagyon nagy baj lesz.

Ahhoz, hogy ezt ki lehessen pótoltatni, ahhoz tudásintenzív gazdaság kell, és az
Európai Kamaraszövetség adatai alapján ilyen a szabadalmi helyzet Európában, tehát
kegyetlenül kiegyensúlyozatlan. Nézzük meg, Felső-Bajorországban 1531 szabadalom jut
egymillió lakosra, nézzék meg Dél-Dunántúl 2,9-ét vagy Észak-Magyarország 0,5 százalékát.
Nekünk dél-dunántúli vállalkozóknak ilyen helyzetben kell versenyeznünk.

Hogy lássuk még, hogy a verseny milyen: ez például a regionális innovációs
teljesítményről szóló index, uniós szintén. A minél zöldebb, annál jelentősebb az innovációs
potenciál. Azt hiszem, jól látható, hogy hol van a határ. Az is látható, hogy Magyarország
Budapest és Észak-Dunántúl kivételével a legalsó kategóriába tartozik, miközben Románia
eléggé kiegyenlített, a legalsó feletti kategóriában van, tehát látszik, hogy ez a
centrumperiféria viszony Magyarországon a budapesti vízfejjel iszonyúan működik, viszont
ez lesz majd a gazdasági Trianon Magyarországon.

Beszéltünk arról, hogy milyen ágakon mennek ki a pénzek Magyarországról.
Ugyanannál a német banknál ugyanannak a kamatnak a hitelezési gyakorlatban ennyivel
magasabb a kamatmarsa, a hitelezési és a betéti kamatok különbsége. Nekem legjobb barátom
volt az Alianznak a régebbi vezérigazgatója, nekik háromszor akkora volt a
hozamkövetelménye mint Németországban, otthoni cégének a nyereségkövetelménye. Ez
általában a teljes finánctőkére, tehát banki és pénzügyi tőkére Magyarországon nem igaz.

A kamara kutatóintézete megnézte, általában az ipari beruházások tíz év alatt szoktak
megtérülni, az elmúlt években volt olyan nyugati-pénzügyi beruházás Magyarországon, ami
fél év alatt térült meg. Gratulálunk hozzá.
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Az energetikában általában 20-30 százalékkal nagyobb ugyanannak az orosz gáznak
az ára, mint ugyanannál a német cégnél Magyarországon mint Németországban. Mi is
ugyanarról a piacról szállítunk és eurócentekkel versenyzünk német és osztrák cégekkel.
Akkor most adják össze a különböző mértékeket, hogy miért is van az, hogy Magyarország
fejlődőképessége nem nagyon megy előre.

Szintén a kamarai kutatóintézettel számoltuk ki, hogy a hazai nemzeti tőke a
potenciálisan fizetendő adója 96,7 százalékát befizeti a költségvetésbe. Ez viszonylag kevésbé
igaz a multinacionális cégekre, ahol ez 42,9 százalék. Nagyon jó trükkök is vannak, ebben
benne van – őszintén meg kell mondani – az adott adókedvezmény és mindenfajta multitrükk.
Még az ipar is benne van, szépen aranyáron behozzák az itteni cégekhez a selejtet, aztán két
év után azt le is selejtezik. Ez egy fantasztikus jövedelemtranszfer, adózáskikerülő. Van olyan
ország, ahol kommandó megy ki az ilyen céghez, nálunk meg az APEH se.

Mindezek eredményeként azért rá kell nézni erre a slide-ra. Gyakorlatilag nagy
Magyarország és a traianoni Magyarország közötti különbségnél nézzék meg, hogy az itthon
maradt városok és a határon kívül maradt városok lakosságszáma miként alakult az elmúlt
időszakban. Tragikus. Egyrészt ezek a nemzetközi folyamatok, amit látunk, másrészt
Budapest az országos erőforrások 60-70, adott esetben 80 százalékát elvonja, és nem egészen
hatékonyan használja fel, legyünk őszinték, és nemcsak négyes metrózni vagy BKV-zni kell,
hanem más tekintetben is így van, ez odáig vezetett, hogy nincsenek Magyarországon
ellenpólusok, mozdonyok vidéken. Talán Győr egyszer ezt a szerepet be tudja tölteni, de
Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, ugye legnagyobb városok, amelyek a környezetüknek
növekedési impulzusokat tudnának adni. Budapest abszolút nem tud, majd lesz olyan slide,
amivel rámutatunk, hogy abszolút nem képes még Salgótarjánnak sem adni növekedési
impulzust, tehát ebből a szempontból fekete lyuk Budapest és nem fejlődési potenciál. De ha
ránéznek itt, az látszik, hogy a következmény az lesz, hogy Pécs egyértelműen, mondom:
Zágráb-Eszék erőtengely vonzásába fog kerülni gazdaságilag. Szeged egyértelműen az Arad-
Temesvár tengelybe fog kerülni, Temesváron ötpercenként szállnak le a külföldi gépek, és
ezzel olyan mértékű gazdasági fejlődés van, hogy Szegedet magába fogja szippantani. Kassa
fejlődése szintén olyan, amelyik fél Borsodot már szlovák befolyás alá tudja gazdaságilag
vonni. Nagyvárad-Debrecen küzd egymással, de kétesélyes a játék.

Győr szerencséje és helyzete is az, hogy a Bécs-Pozsony-Budapest háromszögben van,
de nem ő lesz ebben – azt kell mondanom – a győztes, ezt mindnyájan tudjuk.

Kell még arról is beszélni, hogy a versenyhelyzetben mik a nagy magyar bürokrácia
következményei. Az uniós átlag GDP-arányosan 3,5 százalék a bürokráciában, ad absurdum,
ha nem lenne bürokrácia az unióban, akkor 3,5 százalékkal magasabb lenne a GDP. Ilyen
válságidőszakban ez nem olyan rossz, mert fél-negyed százalékért küzdünk, de nézzük meg a
magyar adatot: 6,7 százalék. Hát marha jól jönne itt egy 3 százalékpont ebből
Magyarországon ahhoz, hogy rendbe tegyük a dolgainkat. De sajnos nem efelé haladunk.

Egy kicsit akkor visszatérnék a saját helyzetünkre. Beszéltünk a centrum-periféria
viszonyról, tehát ez egy rajtunk kívül álló rendszer, amit esetleg fegyveresen vagy
forradalmakban – most poénkodom – lehet változtatni, de úgy tűnik, hogy amíg ez a fajta
civilizációs rendszer áll fenn, ez megmarad, egészen addig, amíg önmagában ez nem vonzza a
végét. Elnézést kérek, nagyon sok történelem tanár van a családomban, ezért én rengeteg
történelmi párhuzamot láttam a római birodalomtól kezdve, tehát látszik, hogy milyen
folyamatok hová fognak vezetni. Viszont mi helyben sem vagyunk rendben, az az igazság,
tehát Pécs igazából egy ilyen közigazgatási és bölcsész központ. Nagyon nehezen küzdünk
Pécs Megyei Jogú Város vezetésével, hiába húsz éve ismerjük egymást, barátok vagyunk,
azért, hogy ki tudjuk venni a lobbik befolyása alól. Ez a lobbi miben érdekelt? Az
újraelosztási rendszerben, minél többet be és minél szabadabban ki. Mi, vállalkozók nem
ebben vagyunk érdekeltek, mi a fejlesztésben, munkahelyekben, profitábilitásban,
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életnívóban, ebben vagyunk érdekeltek. Ez egy antagonisztikus ellentét, nem nagyon tudtunk
még eredményt elérni ebben.

Infrastruktúra. Többen említették - Karvalics úr is - az infrastruktúra félresikerültségét.
Nem állunk egyedül, én magam az M3-asnál küzdöttem, hogy a nyavalya törje ki azt a pár
kilométert, az ukrán határig meg kellett volna építeni, most itt 16 km nem épült meg az M6-
osból a horvát határig, illetve eddig a magyar bürokrácia ügyet sem vetett arra, hogy közben a
horvátok elkezdték építeni Zágrábtól Barcs felé a részt, és egy egész szép mennyiség
megépült, nekünk ezt össze kéne kötni. Illetve az az igazság, hogy a Balatontól Kaposváron
keresztül el kell a határig jutni. Tehát arra akartam kilyukadni, hogy az autópálya-építés
önmagában nem oldja fel azt a problémát, hogy az autópálya környezete nincs infrastruktúrára
rákapcsolva.

Vasút. Talán úgy értik meg a legjobban, hogy milyen a helyzet, hogy a XIX. század
végén ennyi a menetidő Pécs és Budapest között, most félórával hosszabb, mint a ’30-as
években volt. Tehát ma félórával hosszabb a menetidő. Egyébként Pécs azért is szerencsétlen,
mert ide a lestrapált MÁV-kocsikat, meg mozdonyokat szokták becsatlakoztatni, és gyakori
az üzemzavar is.

Reptér. Sikerült a repteret úgy megépíteni, amelyben nyilvánvalóan a privatizáció is
szerepet játszott, bár nem ismerjük a szindikátusi szerződést, ami a háttérben köttetett, de a
fáma azt mondja, hogy 200 km-es körzetben nem nagyon szabad emiatt Ferihegy környékén
nemzetközi repteret nyitni. Ezt sikerült is megoldani, 500 méterrel rövidebb a pécsi reptér,
mint amekkora kifutópálya egy Boeing 737-eshez szükséges, magyarán nem lehet
megindítani a nemzetközi forgalmat. Csak mondom, az eszéki reptér tízéves késéssel indul, és
az lesz a helyzet, hogy innen egyórás autózásra van Eszék, kénytelenek leszünk oda
csatlakozni. Ez az, amit mondtam a gazdasági Trianonról.

Ez a statisztika nemrég jelent meg, mindenki megkeresheti a maga régióját rajta. Egy
nagyon elit klub, a bal oldalán a legfejlettebb régiók vannak, a jobb oldalán az utolsó húsz
régió az unióban. Rendkívül elit környezetben vagyunk, gyakorlatilag a Fekete-tenger, meg
Duna-delta, meg ezek jellemzik, tehát ebben az utolsó húsz európai régióban benne van a Dél-
Dunántúl, az Észak-Alföld Észak-Magyarországgal együtt. Mi szerencsések vagyunk, csak
hátulról a 18-ak vagyunk, a többiek egy kicsit rosszabbak.

Tehát amikor arról beszélünk, és ez nagyon kemény kérdés, hogy a fejletteket vagy a
fejletleneket kell támogatni, én egyetlen egy kitételt tennék. Pécs valamikor az ország
harmadik legfejlettebb városa volt, a rendszerváltás előtt, most a nagyvárosok között
Szegeddel van versenyhelyzetben a 4-5. helyért gazdasági potenciálban. Ez azért is fontos,
mert mi voltunk szerencsések az elmúlt húsz évben végig nettó befizetők lenni a
költségvetésbe, amíg Budapest elszenvedte ez idő alatt például az adóbevételeit 170
százalékkal meghaladó állami támogatásokat. Nálunk ez 24 százalék volt, az adóbevételeink
arányában, ami visszajött a költségvetésből. Szóval ilyenkor egy kicsit nekünk rossz érzésünk
van. Tudom, hogy nem erre gondolt…

ELNÖK: Nemhogy nem erre gondoltam, hanem nem ezt mondtam.

DR. SÍKFŐI TAMÁS, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára: Biztos
megérti a mi érzékenységünket ebben, azt hiszem a kettő között az a közös nevező, hogy
nyilván nem szabad rombolni a meglévő jó kapacitásokat és potenciálokat, viszont ha az ily
módon eddig kirabolt és leromló térségek nem kapják meg a felzárkózás lehetőségét, ugyanez
történik a világon mindenütt, polarizáció. Annak meg egyszerűen mi a végpontja? Kiürül egy
térség, vagy éhen halnak az emberek vagy elvándorolnak? Tehát van egy végpontja, és
például az Ormánság vagy más területek Magyarországon azért közel vannak ehhez.
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Nagyon jól látszik a kialakult helyzet forrásallokáció tekintetében. A rendszerváltás
idején Budapest körülbelül olyan 180 százalékán volt az egy főre jutó GDP magyar átlagnak,
mi egy kicsit lejjebb. Sikerült felküzdeni Budapestnek magát 220-230 százalék közé, míg mi
leestünk a 60 százalék környékére. Tehát nemhogy nem felzárkózás van Magyarországon az
elmúlt húsz év demokrácia alatt, hanem gyakorlatilag egy iszonyatos divergáció-valorizáció
indult meg. Ennek a társadalmi hatásai mindazok, amit eddig hallhattak az igazgatótól.

Ez az a slide, amire gondoltam, hogy Budapest mekkora növekedési impulzust tud
adni Nógrádnak vagy a közvetlen környezetéből Pest megyének, amik szintén az országos egy
főre jutó GDP-ben eltérnek, de lefelé.

Egyébként ebben unikum Győr-Sopron, mert a 2006-os évek után még ők is az
országos átlag alatt voltak, egyedül Budapest volt az országos átlag fölött.

Egy főre jutó GDP Európában, látjuk, hogy nagyon éles tengely húzódik
Magyarországon, Lengyelországon, a Baltikumon és Olaszországon keresztül, amit nagyon
nehéz feloldani. Ez az ipari termelést írja le régiónként.

Az újraiparosításhoz szinte semmi nem adott Magyarország nagyobb térségeiben. Az
ipari munkaerő kell, szakképzett, magasan képzett szakmunkásból munkaerőhiány van. Az
unió számításai szerint, hogyha 75 százalékra felemelnénk a foglalkoztatási rátát, akkor a mi
térségünkben 25 százalékkal nőne a GDP. Negyedével! Ezért helyes, mikor azt mondjuk,
hogy bevonni elsősorban a reálszférába, de ha nem, akkor közmunkára, akár egy állami
közmunka zrt. keretében, mert hatékony, jó menedzsmenttel lehet munkákat vállalni, tehát ez
az önkormányzati közmunkáskodás nem annyira hatékony.

Ebből látszik, hogyha az ipar ilyen szinten marad, nem sok esélyünk van arra, hogy ez
a GDP-növekmény bekövetkezik, mert elsősorban az iparra lehet alapozni a jövőbeni
fejlődést.

Itt látszik, hogy a fémfeldolgozás tudta növelni jelentősen a kapacitásait, ez pedig az
alkalmazásban állók indexe. Itt azért nem egészen kedvező folyamatok vannak, mert az egyik
területünk 154 százalékon áll, az az igazgatás. Én vállalkozóként azt mondom, hogy nem elég
az, hogy nekem az adóterheim jelentősen, hanem a fene egye meg, még növelik a létszámot
is, aminek az eltartóképességét megint nekem kell produkálni.

A másik, ami nem egészen kedvező, az egyéb szolgáltatás, ez mindannyian tudjuk,
hogy ezek zömmel a kényszervállalkozók tömegei, akiknek megszűnt a munkahelye, és akkor
megpróbál valamit csinálni személyi szolgáltatásokban.

Ez a slide az ipari potenciál alakulását kíséri 1990-től 2007-ig. Budapesten nincs
probléma, hiszen az újraelosztáson keresztül kipótolja, vidéken ez annál nagyobb probléma.

Vállalkozások száma. Ez sem egészséges rendszer, ha ránézünk, egyéni-társas már
önmagában nem egészséges, de az eloszlás abszolút nem egy fejlett gazdaságra jellemző.

Adópotenciál a következő, adónépesség, utána az adófizetők száma, utána az adóalap
és végül a fizetett adó. Ez egyértelmű jövedelmi viszonyokra enged következtetni. Azért
szeretném felhívni a figyelmüket, hogy mindenütt csökken vidéken, csak Budapesten nőnek a
jövedelmi lehetőségek.

Itt látjuk a háztartások csökkenő fizetőképességét, ahol van zöld fölfelé, az a
növekedés. Például a Dél-Dunántúlon ez drasztikus csökkenésnek indult. Ennek a társadalmi
laposodásra, a képzési struktúrára, szakképzésre iszonyatos következményei vannak. Például
a kőműves építőipari szakmáknál mi küldjük ki a vizsgabizottsági elnököket, mi megyünk
ellenőrizni, nagyon nagyfokú lett a roma népesség aránya. Ez egyfelől jó, mert beindulnak a
szakképzésbe, másfelől óriási probléma, mert még a szakmunkásvégzés végén is funkcionális
analfabéták. Tehát itt olyan súlyos gondokkal megküzdeni, amit Karvalics úr említett, biztos,
hogy a szakiskolából kikerültek nem alkalmasak munkavégzésre.

Foglalkoztatási ráta, az előbbi slide. Térjünk rá a szakképzésre. Én szintén egy nagyon
markánsan gazdasági szempontot fogalmazok itt meg. Húsz év kísérletezés után viszonylag jó
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iskolarendszert sikerült tönkretenni. Igazából azt kell mondanom, hogy a kormány mostani
törekvéseit ki lehet fejleszteni, akkor mind a szakmunkásképzés, mind a technikumi rendszer
visszaállítása üdvös lenne, és a gazdaság számára nagyon fontos.

Többen említették itt a diplomagyárakat, sajnos ez igaz, Pécsett is a legnagyobb
létszámú a HR-menedzser képző, annak az a haszna egyébként, hogy majdnem minden HR-
menedzser munkanélküli és minden századik HR-menedzser tudja menedzselni a többi 99-et,
hogy hátha munkát kap valahol.

Viszont nagyon nagy probléma, hogy a kialakult iskolarendszer, az iskolafenntartók
többsége, tisztelet a kivételnek … (Az elnök közbeszólása nem érthető.) A győri
önkormányzat, aki csökkentette a gimnáziumok számát… Voltunk ott egyébként és próbáljuk
rávenni Pécset is, hogy kövesse a dolgokat, és ösztöndíjat kapnak a gépipari szakmák
képviselői, nyilván az Audi nyomására, de azt is tudom, hogy az Audi további igen kemény
feltételeket támaszt, ahogy csak a Mercedes Kecskeméten. És mi is elkezdtünk az
iskolarendszeren kívül képezni, mert az iskolarendszer többsége képtelen a gazdaság számára
fontos paramétereket teljesíteni. Azt gondolom, hogy itt megoldás lehetne, ha
elrugaszkodnánk egy kicsit, hogyha egyszerűen az adott piachoz mérnék az iskolarendszert.
Amennyiben a köztestületi kamarán keresztül megoldható, hogy minden szakiskola vezetése
közvetlenül az adott szakiskola végzettjeinek munkáltatásában érdekelt vállalkozások által
legyen vezetve. Ez első lépésben megoldhatná azt a kérdést, hogy az iskolát képes legyen
rászorítani arra, hogy szakirányban megfelelő minőségben képezzen. Nem szabad elhallgatni
azt sem, hogy látjuk a szakiskoláknál azt a problémát, hogy olyan mint a hiánygazdaságban,
hogy a pazarlás és a hiány együttjár, hogy nem nagyon van lehetőségük arra, hogy
technológiailag fejlesszenek. Menekülnek az olyan szakmák oktatása elől, mint a gépipari
szakmák vagy vendéglátós szakmák, amiknek nagyon magas a költségaránya, miközben a
fejkvóta egyenlő. Tehát igazából az idegenforgalmi menedzserképzésnek ugyanannyi a
fejkvótája, mint mondjuk egy gépipari szakmának, ahol hatszorosa-hétszerese a képzési
költség. Tehát ez sem segíti a szakiskolák alkalmazkodását, illetve az, hogy annyira
devalválódott a pedagógusi, tanári szakma, hogy nagyon nehezen tudnak kapni gyakorlati
oktatókat. Az iskolafenntartóknak meg érdekük az, hogy egyik napról a másikra túléljék,
lehetőleg ne legyen szülőtüntetés, tanártüntetés, pedagógustüntetés, és mindez azt
eredményezi, hogy igazából nem indul meg az átalakulás, a szükséges átalakulás. Ennél az is
jobb lenne, ha az osztrák vagy német szisztémát egy az egyben átvennénk. Miért? Azért, mert
kérem szépen Németországban van a magyar piac többsége, tehát a magyar szállítású
termékek felvevőpiacának a többsége.

Ez itt jelzi Pécsett az iskolai megoszlást végzettségek szerint, látszik, hogy
visszaszorulóban vannak a szakmák és a gimnáziumi, felsőoktatási képzés előrenyomulóban.
Ez nyilvánvalóan a felsőoktatási fejkvótarendszernek köszönhető.

A pécsi gépgyárnak ez a legfontosabb akadálya lassan, hogy fejlődni tudjanak, holott
mindegyik, amelyik multinacionális céghez is alkalmazkodik, a legprofitábilisabb az adott
rendszerben.

Duális képzésről beszéltünk, hogy át kéne venni a német szisztémát. Nagyon alacsony
Magyarországon a duális képzés aránya, és teljesen egyetértek, hogy amíg Németországban
hetente egy napot van bent a tanuló az iskolában, biztos nem tud Geothet szavalni szabadon,
ezt aláírom, de angolul meg tudja fogalmazni a szakma legfontosabb fogásait a német gyerek,
és amellett nem elméletben húzza ki a csavart, mint a jedyk, hanem valójában azokat a
munkafolyamatokat meg tudja csinálni, amiket meg kell neki tudnia csinálni. És ha van egy jó
modell, akkor miért nem adaptáljuk? Azt gondolom, hogy nem érdemes kísérletezgetni. Az az
idő elmúlt, rendszerek kellenek. Éppen két-három hete tárgyaltak a kollégák a kinti
kamarával, erre majd később visszatérek, a német kereskedelmi és ipari kamarában teljesen
megvan az a fajta hozzáállás, hogy átadják a tanterveket, mindent. Ahogy ők oktatnak, az
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Európa legjobb minőségű oktatása, sőt szakmai segítséget is adnak a magyarországi
bevezetéshez. Ezt ki kéne használni, mert ez egy nagyon nagy dobbantás lenne
Magyarországnak a versenyképességben.

Az NSZI a kedvenc intézményem a 7-8 milliárdos költségeivel, és semmi eredménye
nincs. Tehát azt szeretjük, az NSZI-t, de a vállalkozások is szeretik, mert olyan
adminisztrációt kényszerít a tanulótartással rájuk, ami egyszerűen lehetetlenné teszi a
normális tanulóképzést.

Itt álljunk meg egy pillanatra. Állítom, hogy a megoldás a következő lehet. Német-
francia-osztrák mintára előbb-utóbb a kamarákhoz kell rendelni a szakiskolákat vagy
felügyelet vagy tulajdonlás révén. Úgy tudom, hogy a budapesti önkormányzat erre tett is
kísérletet, hogy a BKIK-nek átadja a szakiskolákat. Ez korai. A magyar kamarát háromszor
államosították úgy, hogy jóvátétel egyszer sem volt. A francia, osztrák vagy német kamarák
Napóleon óta erősödnek, olyan infrastruktúrájuk és vagyonuk van, hogy ennyi idő alatt
(Csettint.) meg tudnák oldani ezt a kérdést, nekünk ehhez még erősödni kell. Tehát azt
mondom, hogy olyan 4-5 év átlagában lehet arról beszélni, hogy az iskolatulajdonlást át lehet
hozni. Addig is azt gondolom, hogy a TISZK-ekkel lehetne azt kezdeni, hogy nyugati mintára
az üzemek feletti képzés bázisának lehetne adni őket, de pillanatnyilag jórészt
kihasználatlanok, vagy pedig maszekolás folyik bennük. Az meg nekünk vállalkozóknak
dupla kár. Tehát ha ezek az üzemek feletti képzések bázisai lennének, akkor a gyakorlati
képzés kiteljesedése mellett azokat a fogásokat meg lehetne taníttatni, ami néhány cégnél
logikusan nem hightech, viszont amelyikre szükségük van, és kezdjük adaptálni a német
rendszert. Persze ennek is forrásigénye van, de ez még mindig kisebb, mint az a kár, amit
elszenvedünk per pillanat. Én úgy ítélem meg, hogyha idén a kamarai törvény átmegy, és
látom a finanszírozási háttért, akkor négy-öt éven belül ezeket a változásokat meg lehet lépni.

Azért is mondom ezt, mert megdöbbentően nagy a vállalkozások affinitása ahhoz,
hogy megváltozzék a szakképzés rendszere, és erre hajlamosak komoly, extra összegeket
felajánlani. Az is igaz, hogy ez a szakiskolákból ezeket ki akarják vonni. Pécsett
megalakítottunk a múlt héten egy gépipari klasztert, nagyon nagy klaszter, rendkívül erős
gépipari cégek vannak benne, az egyik legfontosabb aktivitás a szakképzés-utánpótlás
megoldása. A helyzet az, hogy leültünk a város vezetésével, ha itt január 1-jével nem indul
két kamarai osztály gépipari szakiskolában, ők extra egyenruhát kapnak, külön ösztöndíjat,
külön ösztönzésük lesz, sőt a cégek bevállalták az oktatók anyagi ösztönzését is, és van olyan
cég, aki CNC-gépeket fog juttatni, és egyszerűen ezt a százmillió forintot a gépipari cégek
kivonják a szakiskolából, köszönjük szépen az eddigi munkát, és megcsináljuk a szakiskolán
kívül ezt a fajta képzést. Nem lehet tovább várni.

A másik, hogy a Duna-stratégia keretében befogadásra került egy olyan javaslat, amit
említettem, tehát a német oktatási rendszer adaptálása. Ez paralel menne, jelenleg viszonylag
lassan működő piacra átfordítással, mert hiszen azért a jelenlegi érdekhordozók - mind az
iskolatulajdonosok és a vezetés – akadályozzák ezt a folyamatot tisztességgel, tisztelet a
kivételnek. Tehát emellett érdemes pilot-programként olyan alternatív rendszereket indítani,
amelyek bebizonyítják az életképességüket.

És itt volt az a példa, hogy megpróbáljuk Győr-Budapest és Pécs városokra alapozva -
önálló vizsgaközpontok, önálló képzőközpontok, kamarai felügyelet alá rakják a cégek ezeket
- egy uniós finanszírozással együtt a teljes német oktatási rendszert átvenni, elsősorban a
gépipari és más hiányszakmákban, aminek a hiánya már égető a gazdaságban.

Úgy gondoljuk, hogy bevethető szakmunkaerőre van szükség, és az elméletorientált
gyakorlat, meg más ilyen simlis dolgok, amik az elméleti csavarhúzást teszi lehetővé,
egyszerűen nem teszi lehetővé, hogy alkalmazzuk.

Még egy, most kaptuk meg az államtitkár asszony levelét a héten, kért tőlünk többek
között ebbe a munkabizottságba embereket. A pécsi egyetemen ebben komoly kutatások
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voltak, sőt szoftverfejlesztés is volt, én úgy gondolom, hogy egy kötelező kamarai tagsági
bázissal leszünk olyan helyzetben, hogy válság ide vagy oda, nagyon pontos előjelzéseket
tudunk adni a várható alkalmazási létszámról, sőt – azt kell mondanom, hogy – a szükséges
outputokról is, tehát, hogy milyen szinten kell tudni a gyerekeknek a technológiákat.

Csak halkan mondom, hogy volt ez az RFKB az előző érában, még sajnos most is van,
ahol az óvónő tagszervezetek és ilyenek voltak, akikkel el akarták végeztetni a reálgazdaság
munkaerő-utánpótlásának a felmérést. Kaptak jelentős összegeket, aztán mi megcsináltuk
ingyen a végén, mert hát mi vagyunk kapcsolatban a gazdasággal. Tehát erre azt akarom
mondani, hogy minden további nélkül felállítható egy országos rendszer, ami előrejelzésként
ki tudja szolgálni az iskolarendszert és az iskolarendszeren kívüli oktatást, hogy kire és
milyen feltételekre van szükség, és ez nagyon fontos és rengeteg spórolást is jelenthet az
államnak.

De egy dologgal hadd terheljem mégis önöket. Ez a felsőoktatás, amiről beszéltünk
szintén. Az a kis narancssárga fikarc ott a közepén Magyarország, és jelesül a műszaki képzés
aránya a teljes diplomások arányából, ez kérem, írd és mondd, 5,1 százalék. Ha versenyképes
ipart akarunk, oda műszaki diplomások ördögi mennyisége kell, ami nincs. Nemcsak
szakmunkás nincs, mérnök sincs. Tessék megnézni egy versenytársunkat, hogy állunk.
Franciaországban 22 százalék, Finnországban 19, Svájcban 14. 10 százalék fölött van minden
versenyképes iparral rendelkező ország.

Én tudom, hogy a humánerőforrás-menedzserképzés tizedannyiba kerül, de utána az ő
munkanélküli segélye húszszor annyiba.

Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és ha esetleg kérdés van, akkor szívesen
válaszolok.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Spaller képviselő úr kért szót.

Kérdések, észrevételek

SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen ezt a nagy ívű előadást. Szerintem
ezek az adatok, amiket láttunk, javarészt beépültek a kormányprogramba. Amit viszont egy
picit hiányoltam, és talán erre is vonatkozna a kérdésem, hogy ugye önöknek van lehetőségük
arra, hogy ide konkrétan befektetőt vonzzanak, és azon túlmenően, hogy persze látjuk, hogy le
vagyunk maradva, nagyon sok minden hiányzik, azon kívül melyek azok a speciális dolgok,
amelyek mondjuk azt elősegítenék, hogy valami azért megmozduljon itt, ebben a régióban,
hiszen arra várni, hogy majd egyszer a műszaki képzés Magyarországon annyira fellendül,
hogy megháromszorozódik a mérnökök száma, ez öt-tíz-tizenöt év, ki tudja, hogy mennyi. De
hát itt ebben a régióban addig is valamit csak lehet tenni, hogy fellendülés legyen. Ha erről
tudna néhány szót mondani? Köszönöm.

DR. SÍKFŐI TAMÁS, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára: Számos
projektet viszünk már, többek között olyat, ami az unióban pilot-program, tehát megjelent a
zöld könyv az unióban, éppen az említett ipar leépülése miatt, a kreatív ipar fejlesztésére. Azt
tudni kell, hogy körülbelül 15 százalékkal nőtt az unióban. Pécs pólus stratégiában 140,
zömmel magánberuházás valósult meg, ennek ez a három pillére van: kreatív ipar,
egészségipar és környezetipar. Ebből látszik, hogy mindegyikben a műszaki tudományok igen
jelentősen ott kell hogy legyenek, de a kreatív ipar területén éppen most támogatjuk azokat a
művészeket, intézményeket, profitorientált működésre, akik eddig, úgymond az újraelosztási
rendszeren élősködtek, és nagyon szép projektek jöttek ki ebből, nagyon ütőképesek.

Ez a kreatív ipar német, francia mintára a népesség felét el tudja tartani, méghozzá
nagyon magas szinten, az audiovizuális ipartól kezdve nagyon sok minden idetartozik. Példa:
egyik barátunk a klaszterban 3D-s filmkészítéssel fog foglalkozni és nem reklám vagy
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Hollywood. Nagyon sok tudományos eredmény és gépipari tervezéshez szükséges 3D-s film,
ahol be tudják mutatni egy szabadalom vagy bármi más működését. Óriási piac! Ipari dizájn.
A legtöbb kis- és középvállalkozónak nagyon jó termékei vannak, viszont elég tragikus a
kinézete. A hölgyeknél is a belérték mellett a külcsín is nagyon fontos, az ipari dizájn a
klaszter révén nagyon komoly versenyképességi tényező. De ettől függetlenül amit ön
elmondott, az biztos, hogy a szűk keresztmetszet ma a szakképzett munkaerő mind a belföldi,
mind a külföldi beruházók telepítésében, illetve a műszaki. A műszaki munkaerőnél
együttműködés kellett a Nokiával, és nagyon nagy oka ez volt, hogy elment Pécsről és
Komáromba, ezt nem felejtjük el pécsiek a Polláck Mihály műszaki karnak, de most már a
Polláck is másképp viszonyul a dolgokhoz és a gépipari klaszterbe bizony keményen bejöttek
a dunaújvárosi főiskolával együtt. Tisztában vagyunk vele, hogy ez tíz év. Akkreditálni kell
szakokat, amíg a szakmunkásképzés elindul, átmeneti időszak van, tehát ez egy tíz év
folyamata lesz, amire mi megindulhatunk ezek a területen.

Az egészségipar megint egy olyan szektor, ahol elvileg ellensúlyozni tudjuk ezt a
hatást. Világhírű kapacitások vannak, itt az a gond, hogy a klinikum önmagában nem akar
leválni az újraelosztási emlőkről, illetve most tárgyalnak ugyan az egészségügyi miniszterek
róla, de esze ágában sincs megnyitni az egészségipari piacot. Neki sokkal jobb, ha a képzett
szakembereinket éhbérért elviszi, extraköltség itt, extraprofit ott. Ennél jobb működést nem is
lehet elképzelni. Tehát elviszik az orvosokat és más szakembereinket nyugatra, és ezzel
megvan oldva a kérdés. Látom, hogy megy ez, a nyugati tb-k örömmel küldik hozzánk a
betegeket, mert fele-harmadába kerül. Óriási piac lenne ez, becslések szerint egymillió ember
megélhetését biztosítaná Magyarországon.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kontur Pál képviselő úr!

KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm a szót. Legyen szíves mondja el nekünk, hogy mi
kellene ahhoz, hogy ez az egymillió minimálbéren foglalkoztatott ember ne minimálbéren
legyen foglalkoztatva.

DR. SÍKFŐI TAMÁS, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára: Én úgy
látom, hogy van egy ördögi kör. A kelet-európai országoknak GDP-arányosan 20 százaléka,
ez nálunk és Szlovákiában 9 százalék, amit ezeken a monopóliumokon, illetve a fizetési
kényszereken keresztül a GDP-nek leadják. Ezt más szóval úgy is mondhatjuk, hogy mi 20
százalékosan nyereségesen gazdálkodunk Magyarországon, 20 százalékot a tulajdonos, vagyis
Nyugat-Európa kivon. Ez viszont lehetővé teszi, hogy Nyugat-Európában, hogy a kimenő,
innen elvont szakembereknek továbbra is magas a bére. Többet tudnak realizálni mint Kelet-
Európában. Ez egy ördögi kör, tehát a legjobb szakembereket elviszik, a költségstruktúrát
rányomják az alávetett országokra, míg a profitokat ott tudják képezni, nyugaton. A rendszer
így beállt, így működik. Tehát azt gondolom, hogy valójában nagyon nehéz Kelet-Európában
megoldani a kérdést, mert az unió elkezd üvölteni, válságadónál azt mondom, hogy stop, nem
mehetnek nyugatra, és négy-öt év múlva biztos a dokik is biztos másfél-kétszeresét tudják
megkeresni. Brüsszelben kéne belenyúlni, de most mondjam azt, hogy aki haszonélvezője egy
rendszernek, az belenyúl abba? Tehát én nem tudok erre mit mondani, ez nagypolitika
kérdése.

KONTUR PÁL (Fidesz): Elnézést, nem vitatkozni szeretnék. Van egy vállalkozó,
most a dolgozók fizetését felvitte százezer forintra, mellette borítékban kapják a többit. Ezen
hogy lehet változtatni, mert ezeknek nem lesz nyugdíjuk, az államnak nincs belőle
adóbevétele?
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DR. SÍKFŐI TAMÁS, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára: Két
irányt lehet közelíteni. Az egyik, amit elmondtam, azért soroltam fel a versenyképességi
tényezőket és hogy mi történik velünk magyar vállalkozókkal, hogy látsszék az, hogy minden
területen, a finanszírozástól az energiáig addicionális hátrányokat szenvedünk azon a piacon,
ahol gyakorlatilag eurócentekért versenyzünk a nyugatiakkal. Egyetlen egy hely van, és ez a
HR, ahol ezen egy magyar vállalkozó fogni tud és benn tud maradni a versenyben. Ma ez a
kialakult világgazdasági rendszer és a kialakult magyar társadalmi hátrány, hogy közel
kétmillió magyar, nem adófizető embert cipelünk a hátunkon, ez a húsz év eredménye, mert
leszoktattuk őket a munkáról, ez hozza azt, hogy óriási terhek kerültek a bérekre, és ez a
kétirányú nyomás, a piaci és az állami bérterhek nyomása vezetett oda, hogy ilyen
nagymértékben kialakult a feketefoglalkoztatás. Ez nekünk nem érdekünk.

Hát gondolják el, hogy ha bármelyik szektorban feketén foglalkoztat egy másik, az
velem szemben is előnyt élvez. Matolcsy úr a múlt héten azt tanácsolta, hogy vegyük át a
teljes munkafelügyeleti rendszert. Elvileg át tudjuk venni, de ott mentálisan kevésbé alkalmas
emberek vannak, tehát azt újra kell strukturálni. Egy biztos, azon leszünk, hogy ezeket a fajta
fekete előnyöket villámgyorsan tüntessük el a gazdaságból. De a másik is ott van, és ezt
őszintén meg kell mondanom, a bérterheket kell… most nagyon jó, hogy az adóterhek
csökkenek, de a bérterheket ismételten követni kell. Ugyanakkor látszik, hogy nem aratott
osztatlan sikert nyugaton az a törekvés, hogy ezt az egyenlőtlen gazdasági rendszert is
megpróbálja megváltoztatni. Tehát ennek a háromnak az eredménye kapcsán lehet azt
mondani, hogy a magyar életszínvonal, a bérek növekedni kezdenek, eltűnik a
feketefoglalkoztatás.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nézek körül, ki kér még szót. Parancsolj!

KAUFER VIRÁG (LMP): Köszönöm szépen, és köszönöm az előadást. Az első
kérdésem az volna, hogy a prezentációt rendelkezésére tudja-e bocsátani a Foglalkoztatási
bizottságnak, úgy gondolom, olyan sok információ hangzott el, amivel tudná a munkánkat
segíteni.

Egyetlen egy kérdésem lenne önhöz, ez pedig az, hogy a jelenleg a kormány által
tárgyalt iskolai tankötelezettség korának leszállítása ön szerint milyen formában hatna a
szakképzett munkaerőre.

DR. SÍKFŐI TAMÁS, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára: A
kamarának van egy hivatalos álláspontja ezzel kapcsolatosan, én támogatom a 15 évre
leszállítást. 16 év lett most ugye kvázi a lobbirendszerek között a megállapodás.

Sok pedagógussal beszélek, arra panaszkodnak, hogy egy 8. osztályban bent tartott 17
éves gyerek miatt nem lehet tanítani. És ezekről van szó. Szétzúzza az osztály értékrendszerét,
olyan dolgokat művel, kriminalizálja az osztályt. Ezt tudomásul kell venni. Azt is látni kell,
hogy egyelőre nő azoknak a gyerekeknek a száma, akik funkcionális analfabétaként fognak
kikerülni az általános iskolából. Sanszuk nincs arra, hogy továbbmenjenek, egyrészt a
polarizáció erősödne. Egyetlen egy lehetőségünk van, hogy nagyon keményen összefogva az
iskolarendszerrel, nekünk munkáltatóknak is nevelni kell, munkára nevelni, az
iskolarendszernek is munkára kell nevelni, mert a családban ez nem mindig van így. Meg
lehet próbálni, 16 éves gyerekeket talán még be lehet szocializálni a munka világába. Nagyon
sokat küzdünk a vállalkozókkal is. Évente kétszer van vállalkozóknak is pedagógiai
továbbképzés, hogy hogyan kell bánni az egyre inkább hátrányos helyzetű gyerekekkel. Tehát
komoly erőfeszítéseket teszünk ez irányba, de azt látom, hogyha ezeket a gyerekeket bent
hagyjuk az iskolában 18 éves korig pányván a legelőn, akkor soha nem lesz belőlük dolgos
ember. Tehát valamiképpen fegyelmezetten be kell vonni.
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Hát régen mikor indult a tanoncvilág? Már tíz év alatt, mondjuk azért az ne legyen, de
14 éves kortól simán. És akkora presztízse volt a szakmunkásképzőknek és a
technikumoknak… Itt a szakiskolák között egy csomó volt, akinek nagy presztízse volt. Ezt
vissza kell hozni, mert különben a munka világába nem tudjuk szocializálni őket, másrészt
újabb társadalmi problémát veszünk a nyakunkba, nem lehet finanszírozni. Tehát én azt
mondom, hogy támogatom. Messze támogatom.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor ha megengedik képviselőtársaim, mondanék
néhány szempontot én is.

A Magyarország előtt álló legnehezebb feladat a tanonckérdés, ez hangzott el, most
amikor a duális szakképzésről beszélünk, meg amiről ön is beszélt, hogy milyen szakok,
képzések tekintetében lehetne a szakképzés, akár a felsőfokú képzések tekintetében az
előttünk álló versenyképességnek, meg szakképzési problémáknak megfelelni, akkor
szeretném mondani, hogy időben ez egy olyan hosszú téma, amivel sokan foglalkoztak.

Sok-sok korban mindig megvolt aktuálisan, hogy miért merült fel, és hogy mikor miért
nem sikerült megnyugtató választ adni, illetve mennyire sikerült megnyugtató választ adni, ez
mindig az aktuális döntéshozóknak, civil szervezeteknek, szakmai szervezeteknek lehet a
közös munkájuk gyümölcse. Azt azért nulladik pontként mondanám, és akkor az előző
gondolatot továbbfűzném, ha megengedik a jelenlévők, bár itt mikrofon nélkül reagáltam az
előadására, de nem szeretem az elvarratlan dolgokat, meg a politika világából látom, hogy a
szavak értelmezéséből nagyon sok mendemonda jön. És ez nagyon fontos, ha fontos
kérdésekben a gondolatok és a szavak is fedik precízen egymást, és azok elhangoznak, tehát
azt nagyon fontosnak tartom, hogy Magyarország különböző régiói támogatásának
tekintetében sok szempont megfontolása alapján mind a fejlett, mind pedig a hátrányos
helyzetű térségek támogatását indokoltnak tartom. Erre biztos lesz még alkalom, hogy időről
időre megerősítsem.

Most szeretnék hivatkozni egy slide-ra, amit ön mutatott az előbb, és úgy hívta, hogy
versenyképességi slide. Amikor egy fejlett térség mellett korteskedem, most ha nem
haragszanak, egy fejletlen mellett nem korteskedem, mert én eredetileg szociális munkás
vagyok, tehát az én szempontomból magától értetődő, hogy fejletlen térség mellett, egyébként
Szekszárdon tanultam, nem is olyan messze Pécstől, szociálpolitikai tanszéken, a lényeg az,
hogy magától értetődő, hogy egy fejletlen térség mellett nem korteskedem, de egy fejlett
térség mellett pont az a fő probléma, és azért kell abban a térségben is megfelelő
támogatásnak megjelennie, mert a versenyképes világszínvonalú termékek ott
marasztalásának, illetve a telephely bővítésének pont az a legfontosabb kritériuma a
döntéshozók, illetve a cégtulajdonosok szempontjából és egyébként a közösség érdeke
szempontjából, hogy hogy állunk a szakképzett munkaerő tekintetében. És valóban, ilyen
értelemben most az Audi-bővítés, -támogatás kapcsán a Széchenyi István Egyetem ilyen
típusú mérnök, felsőfokú mérnökképzésével kapcsolatban az egy külön felelősség és
lehetőség is. Csendben mondom, ott nem kell tíz év, mert most folyó képzésről van szó,
gyakorlatilag, aki olyan diplomával végez, az el tud helyezkedni. Ilyen értelemben azt
gondolom, hogy fontos az, hogy például egy egyetemnek, egy fejlett térségben a humán
infrastruktúráját érdemes fejleszteni és bővíteni. Nem véletlenül javasoltam és nagyon
köszönöm a bizottsági tagoknak, hogy az októberi kihelyezett bizottsági ülést éppen Győr
városára helyeztük, és éppen két témára, amit itt feszegetünk, a szakképzésre, másfelől pedig
a kormányzat által is támogatott Audi-bővítés, -beruházás kapcsán próbáltam elérni ezt a
szándékot, és köszönöm szépen, hogy ebben támogattak, hiszen nagyon fontos, hogy ezt a
gondolkodást tovább tudjuk vinni.

Az nagyon fontos, amit ön is elmondott, valóban ez az ulmi példa, olyannyira benne
állok derékig a rendszerben, az ulmi példában is, és szeretnék mondani egy másik elemet is
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ehhez, hogy körülbelül 7-8 hónapja a bővítés kapcsán is, meg egyáltalán a szakképzés új
rendszerének, illetve, ahogy utalt rá, és köszönöm, hogy pozitív példaként mondta, az évekkel
ezelőtti Győr városban elindított szakképzéssel kapcsolatos programok továbbfejlesztésének,
egészen az önkormányzatoktól, intézményektől a kamarákon át, és nagyon fontosnak tartom,
hogy egyetem, tehát a Széchenyi István Egyetem bevonásával elkezdtünk egy magyarországi
mintaprojektet megfogalmazni. Ennek az a lényege, tulajdonképpen a koncepció készen van,
erről remélem, hogy Győrben fogunk tudni tájékozódni, szóval ennek a lényege az, hogy
hogyan lehet egy városnak, egy gazdasági régiónak a szakképzését egészen a mérnök-oktató
képzésig végiggondolni, átgondolni. Egy olyan prognózis szerint, hogy na ugyan kik lesznek
azok a szakmunkások, életkor szerint is, akár felnőttátképzéssel, akár a bekerülő diákokkal,
akár az előrehozott szakképzés ügyében. Ebben az ügyben nem szeretnék frontot nyitni, mert
tegnap volt ebben egy disputa Győrben, hogy előrehozott szakképzés, mennyire üdvös vagy
nem, ezt majd annak idején nyilván bizottságban is ki fogjuk tárgyalni.

Másfelől viszont minden olyan szint, ami egyrészt biztosítja a különböző kapcsolódási
pontokat a fiataloknak és a felnőtteknek is. És egyébként csendben mondom, mert ezt nem
szoktuk a versenyszférában fogalmazni, de életpálya tekintetében is biztosítja a különböző
kapcsolódási pontokat, mert attól még, hogy valakinek a sorsa vagy az indulásban éppen csak
egy szakmunkásrendszerbe való belépést tesz lehetővé, de az élet úgy hozza, hogy a
tehetséges, a szorgalma, meg az ügyessége odaviszi, hogy később egy magasabb szintű,
nyitott képzésbe ő be tud szállni, és aztán 10-15 év múlva annak a cégnek, akár egy beszállító
cégnek vagy magának annak a nagyberuházónak egy nagyon fontos vezetői posztját is
betöltheti. És az az ulmi példa, amit ön mondott, ez valóban a kamarával egy egyeztetett
példa, ezt hozzá kapcsoltuk. Tehát mi azt mondtuk, hogy a győri mintaprojektet, szakképzésre
vonatkozó mintaprojektet és ezt az ulmi példát össze fogjuk tudni tolni. Én sokáig féltem
attól, hogy itt valami egymással rivalizáló dolgokról van szó, de valójában összeraktuk
Michalicz elnök úrral, Dinnyés főtitkár úrral és az ottani részvevőkkel, hogy ez nagyon
pontosan egymás mellé illeszthető. Nagy jóindulattal és örömmel fogadták a kamara részéről
is.

Tehát azt szeretném elmondani, hogy nemhogy égető szükség van rá, hanem vannak
erre folyó programok, és szeretném kérni nyilván a közéleti támogatást, hiszen eredendően mi
úgy fogalmaztuk meg ezt az egész győri modellt, hogy mi azt tartanánk jónak és
szerencsésnek, ha ez egy időben az országban több helyen folyna. Nekünk is az az érdekünk,
hogyha ez az országban több helyen egyszerre tudna menni, hiszen sokkal nagyobb erőt tudna
mozdítani az ügy érdekében, mert nagyon sok más szempontú, felfogású közelítés van, amitől
a szakképzés dolga hol lassabban, hol gyorsabban alakul át, vagy éppen rendeződik a piaci
szereplőknek megfelelő irányban. És nagyon fontos ez a kifejezés, amit a végén használtam,
hogy igen, a tudás, a versenyképesség, meg a megfelelő ismeret mellett, meg amellett is, amit
Kontur Pál képviselőtársam feszeget, hogy egyébként az milyen általános műveltségen
nyugszik, de az nagyon fontos, hogy mennyire piacképes az ilyen típusú tudás, és az hogyan
tud reagálni a piacnak a bizonyos változásaira.

Úgyhogy azt szeretném, hogy ha látja ebben a lehetőséget, akkor érdemes ezt a
meglévő győri koncepciót akár továbbilleszteni ebbe az ulmi modellhez hasonló példába,
mert ott kibeszéltük ezen a tárgyaláson, hogy mennyiben lehet és kell összeilleszteni, és ezt a
piac szereplőivel közösen tettük úgy, hogy mindenki számára hasznos legyen.

Ha megengedik, nem is beszélnék róla többet, hiszen ennek heti, kétheti gyakorisággal
fejleményei vannak, és remélem, hogy az októberi időpont, amit javasoltam, egy olyan
pillanat lesz, amikor valamifajta jó stádiumban lehet látni. Egyébként csendben mondom: nem
egyszerű kérdés, mert benne van az, hogy valóban adják-e a szülők szakképzésbe a
gyermeküket, mi a kimenete a szakképzésből, mennyire lát maga előtt életpályát. Ha
visszacsatolok oda, amivel elkezdtem a témát, ha Baross Gábor idejében nem volt egyszerű ez
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a kérdés, gondolom, hogy a mi időnkben sem lesz kifejezetten egyszerű, de hiszek abban,
hogy sikerrel fogjuk az előttünk álló hónapokban, illetve esztendőben az elképzeléseinket
készpénzre váltani. Köszönöm szépen, hogy meghallgatták ezt. Még Kontur Pál, Karvalics
képviselőtársam következik.

KONTUR PÁL (Fidesz): Nekem van egy vesszőparipám, márpedig az, hogy nagyon
rossz minőségű az általános iskolai képzés, rossz szisztéma szerint tanítanak. Három fiút
neveltem fel, és tudom, hogy nem volt szabad megtanítani őket iskola előtt olvasni, meg
számolni, írni, vagyis hogy azt a rossz szisztémát vehessék át. Mivel ezek a gyerekek nem
önmaguktól rosszak, és nem tudják az iskolát elvégezni, és azért akadályozzák a pedagógusok
munkáját is, ajánlom annak, aki ez ellen lázad, hogy ezeket a gyerekeket kivegyék, hogy
menjen el, és álljon ott végig egy pedagógus mellett, aki egy ilyen osztályban tanít. Ezt
melegen ajánlom.

A szakmunkástanulók nem rosszak, nem így születtek, hanem, ha megtanulnak írni-
olvasni, akkor nem funkcionális analfabéták lesznek, hanem rendesen fognak tanulni, és lesz
sikerélményük. És tudnak a többi gyerekkel együtt fejlődni, és tetszeni fog nekik az, hogy
tudnak. Tehát a tudás ízére rá fognak jönni.

Ma a nyolcadik osztályból Magyarországon átlagban kikerülő gyerekeknek a 25-35
százaléka funkcionálisan analfabéta, és miniszter úr mondta, hogy rossz volt az információm,
mert van olyan térség, ahol ez 50 százalék az összes kikerült gyerek közül. Na most, ez a
gyerekanyag viszont nagyrészt a szakképző intézményekben landol, és ott viszont ez már 60
százalék. Tehát valami nagyon nem jó, és ezektől nem lehet tanulni. Hogy tudja egy
szobafestő tanuló kiszámolni azt, hogy hány négyzetméter egy helyiség, amit ki kell festeni,
ha nem tud számolni? A TISZK-konferencián, a Budapest Szálló aljában volt azt mondta egy
osztályvezető a felnőttképzési intézettől, hogy ha egy gyerek nem tudja elmondani azt, hogy
mit csinál és minek csinálja, de fel tudja egyenesen húzni a falat, akkor meg kell neki adni a
vizsgaeredményt. Na hát nem bunkóképzést szeretnénk, semmiképpen nem akarunk ilyet.
Írni-olvasni tudni kell, ez a kulcs. Ha ezen túljutunk, nem lesz ennyi magas korú általános
iskolába járó, és nem lesz ennyi probléma a szakképzésben sem. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

KARVALICS OTTÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Én úgy gondolom, hogy a
Foglalkoztatási bizottságban vagyunk, és egy kicsit most Oktatási bizottság lettünk, ami
nagyon fontos, de a foglalkoztatásnak egy kis szelete.

Tudjuk, hogy az egymillió munkahely nagy része egyrészt a kis- és
középvállalkozásoknál, másrészt pedig a mezőgazdaságban lesz. Mert más lehetőségük nincs.
Azzal is egyetértve, amit alelnök úr mondott, hogy természetesen az országban pont azoknak
a technológiáknak a megtartása miatt ugyanúgy kell támogatás, ellenben a kamara látja, hogy
mennyire vagyunk lemaradva, mennyi az az idő, ami alatt esetleg fel tudunk zárkózni. Én azt
kérdezem, és nem is kérek rá különösebben választ, csak egy igen-nemet, hogy a kamara egy
ilyen felzárkóztató programban gondolkodik-e.

Hogy ne fönt egy íróasztal mellett eldöntött dolog legyen, bocsánat, de nem egy
íróasztal szagú és éppen a térségre ráhúzható dolgot akarunk véghez vinni, mert még azt is
merem állítani, hogy ezek a hátrányos térségek, a nyírségi, a Dráva menti vagy akár máshol
lévők nem egyformán kezelhetők.

Tehát készültnek-e programmal és tudnak-e nekünk olyan információkat adni, ami
alapján, szerintem egy jó döntést lehet hozni erre a – hogy mondjam? - Budapest és Baranya
között lévő 200 vagy akár Barcs között lévő 270 km távolságon belüli különbségre?
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ELNÖK: Köszönöm szépen a kérdést, amíg odaér a mikrofon és a rövid válaszra sor
kerül, csak annyiban beszéltünk oktatásról, szakképzésről, ami a bizottságunk hatáskörébe
tartozik, és jelzem tisztelettel, hogy szakképzésről viszonylag sokat fogunk beszélni, ha jók az
ismereteim és a tudásom – az elkövetkező hónapokban. Parancsoljon!

DR. SÍKFŐI TAMÁS, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára: A kérdés
nagyon nehéz, igazából azt mondom, hogy stratégiája van a kamarának most már több mint
tíz éve, ehhez eszköze és forrása viszonylag kevés volt. A stratégiáról néhány szót.
Felvázoltam a Pólus programot, ami egy francia metódus és kitűnően tud működni, ami
nálunk is kitűnően tud - hál istennek - működni. Ennek a lényege, hogy ezeknek a pilléreknek
a középpontjában mindig egy kutatóintézet van. Körülöttünk pilot cégek vannak. És a pilot
cégek alá klasztereket szervezünk, most már tizenvalahány klasztert sikerült a Dél-
Dunántúlon szervezni, közöttük voltak akkreditáltak is és a kutatás-fejlesztésből a pilot
cégeken keresztül lehet olyan alkalmazott technológiákat bevinni a kis- és középvállalkozások
együttműködési rendszerébe, klasztereibe, amelyek versenyképesek.

Ennek két nagyon fontos eleme van, versenyképes az lesz, akinek nagyobb tudása és
technológiája testesül meg a szolgáltatásában, termékében. Kettő: a mai világban a kis- és
középvállalkozások egyedül hihetetlen sérülékenyek. Ennek egy nagyon fontos vonzata, hogy
éppen a kis- és középvállalkozások azok, akik a legkevésbé képzettek és belátóak ezen a
téren. Nagyon nehéz velük dolgozni, de azt kell mondanom, hogy eredményt lehet elérni. A
stratégiánk az, hogy nem konfettiként szórjuk a HR- és pénzügyi energiákat, hanem 40-50
legjobb céget, a legfejlődőképesebb céget egy térségben megpróbálunk menedzselni, és ebből
bizonyos szakmákban a klasztereket megalakítani. Addig vagyunk a hátuk mögött anyagilag
és munkaerővel, mert azért a kamarákban vannak szakemberek, ameddig saját lábra nem
tudnak állni. Ennek van több oldala. Finanszírozási oldaláról ugye a Széchenyi-kártya, amit a
VOSZ-szal együtt csinálunk, gyakorlatilag dupla annyi tőkét helyezett ki, mint amennyi a 36
állami ügynökség együttes teljesítménye volt. Ez magáért beszél.

E mögé még nagyon sok pályázati forrást szervezünk, összességében ebben az évben
körülbelül 200 millió uniós forrást tudunk csak a megyébe rakni, nagyon nehéz az ügy, mert
500 milliót megpályáztunk, elsőre megnyertük, utána egy régi kamarai kolléga
megsemmisítette az eredményt, másodikra is jobb pályázatunk volt, de hát az OTP az OTP
mint tudjuk, érdekes az OTP szakmai tanácsadása az ügyfélszolgálatain… No! Tehát ebben a
pillanatban már ez 700 millió lett volna regionális szinten, amit kkv-knak tudtunk volna
támogatást adni. Maradjunk a 200 milliónál, éppen ma hívtak, hogy az Entertainment ……
Networknek Győr és Pécs is tagja. Tehát ez körülbelül 300 millió forint, amit az unióból
tudtunk szerezni ilyen célokra, csak éppen az unióban most a kutatási ipari bizottsági tag, az
unió egyetlen kkv-fejlesztési rendszere szét akarja szedni.

Nagyon nehéz ennek a forrásoldalát megteremteni. Az automatikus tagság, ha bejön,
ugye nekünk elsősorban a nemzeti működő tőke fejlesztése a fontos, de ezeken az oldalakon
megint problémák lesznek a forrásképzéssel, de körülbelül félmilliárdos, és ehhez még ugye
pótlólagosan nyert pályázatok és az önerő nagyon fontos. Ez lesz az az összeg, amit egy
átlagos megyei kamara erre a célra fordítani tud. Nem nagy összeg, de azt gondolom, hogy
látva, hogy mennyi pénzből milyen eredményeket értünk el, azért ez jelentős.

Nagyon őszintén mondom: esély arra, hogy felzárkózzunk, abszolút
paradigmaváltással lehetséges. Tehát mindez az erőkifejtés, amiben jórészt egyedül vagyunk,
az önkormányzatoknak is hihetetlenül limitáltak az eszközei, arra elég, hogy a leszakadást
egyelőre fékezzük. Ez most a középtávú cél, hogy a leszakadást fékezzük.

ELNÖK: Köszönjük szépen a válaszokat. Ezt a napirendi pontunkat lezárhatjuk,
szerintem kellő alapossággal ezt is végigjártuk.
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Egyebek
A következő napirendi pontunk egyetlen egy, az egyebek, de tekintettel arra, hogy

nekem sem magamnak, sem másnak, tudomásom szerint nem volt egyéb jelzése, akkor én az
elnök úr nevében is megköszönöm tisztelettel …. (Kontur Pál: Még a női munkavállalásról
nem is beszéltünk!) Megígérem Kontur képviselőtársamnak, hogy megfelelő ráfutással,
előkészítéssel ezt a témát is ki fogjuk tárgyalni, megtaláljuk a helyét és a módját.

DR. SÍKFŐI TAMÁS, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára: Ha
poénkodni akarnék, azt mondanám, hogy a munkavállalók zöme nő és a vezetők zöme nő a
kamarában, van is bajom elég. Ha meg azt mondom, hogy komolyan akarom mondani, akkor
itt a női kollégák évek óta női vállalkozói klubot működtetnek, rengeteg tudást adnak át, sőt
egy uniós programban bevállalták Törökországot, hogy ott is segítik ezt a fajta folyamatot.
Úgyhogy azt gondolom, hogy a bátorságunkkal nincs baj.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Én azt gyanítom, hogyha már egyszer így megengedik
nekem a mai napra zárszónak, hogy tekintettel arra, hogy szakképzésről sokat fogunk
beszélni, és ha jók az információink, bár nemcsak az információnk, hanem tudásunk is van
arról, hogy a szakképzési törvénnyel kapcsolatos elképzelésekben a kamarák komoly szerepet
fognak vállalni, én azt gondolom, hogy nemcsak általában a kamarákkal, hanem akár a ma
megszólalókkal is lesz folyamatosan kapcsolatunk. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen
értelemben akár még a személyes találkozás és konzultáció lehetősége is nyilván fennáll.

Megállapítom, hogy egyebek tekintetében nincs senkinek észrevétele, a mai bizottsági
ülést bezárom. Tisztelettel megköszönöm elnök úr nevében, aki hivatalos elfoglaltsága miatt
el kellett hogy menjen közben, hogy részt vettek a bizottsági ülésen, és szeretném
megköszönni az értékes hozzászólásokat és a napirendi pontokkal kapcsolatban kapott
szakmai információkat, és tisztelettel köszönöm a kamarák, hivatalok vezetőinek,
képviselőinek. Szép napot kívánok mindenkinek!

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 25 perc)

Gúr Nándor
a bizottság elnöke

Kara Ákos
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


