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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 33 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Kéz’ csókolom, szép napot kívánok mindenkinek. Köszöntöm a mai bizottsági
ülésünkön részt vevőket, képviselőtársaimat és meghívott vendégeinket is. Nagy
megtiszteltetés a bizottsági ülésünk számára, hogy ilyen sokan elfogadták az invitálásunkat.
Kaufer Virág képviselő asszonnyal közösen kezdeményeztük, hogy ebben a kérdésben legyen
konzultáció minél szélesebb körben egyszerűen azért, mert a megváltozott munkaképességű

munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos kérdések, azt gondolom, a mélyelemzés
tárgyává is tehetőek.

Ez a konzultáció a mai bizottsági ülésünk keretei között ezen gondolatoknak a
jegyében hívódott életre, és még egyszer köszönöm önöknek, hogy itt vannak. A bizottsági
ülés kezdetén a szokásjogoknak megfelelően a határozatképesség megállapítására teszek
javaslatot. Jelzem, hogy a bizottsági ülésünk határozatképes, a jelenléti ívből egyértelműsített
számomra, hogy 18 kezünk van, tehát teljes körű a bizottsági ülésen való részvétel.

Azt látom, hogy néhány helyettesítés van, bár abból már annulálódott is néhány, mert
Kiss Pétert eddig helyettesítettem, de már nem is kell, mert a beköszöntő mondatokra is ideért
képviselőtársam. Egyed Zsolt Bertha Szilvia képviselő asszonyt helyettesíti, és Varga József
alelnök urat pedig Kontur Pál úr helyettesíti. Köszönöm szépen.

A határozatképességünk megállapítását követően azt javaslom a mai napra
vonatkozóan - a bizottsági ülés keretei között két napirend tárgyalására tettünk javaslatot az
elektronikus meghívóban – az első a konzultáció témaköre, a második az egyebek. A második
már nyilván nem terheli az itt jelen lévő meghívotti kört. Nem valószínű, hogy mindenkit
tisztességgel tudok köszönteni a jelenlévők közül, ezért szeretném, ha senki nem sértődne
meg azért, hogy külön nem köszöntöm, hiszen nagyon sokan jelezték az ittlétüket, és látom,
hogy néhányan nincsenek itt közülük, de azt is látom, hogy van viszont olyan, aki később
jelezte, és nekem nem volt információm a dologról, ezért engedjék meg nekem, hogy csak az
előterjesztőként köszöntsem, dr. Pulay Gyula főigazgató urat, köszönöm neki azt, hogy
elfogadta, hogy a mai konzultatív ülésünkön előterjesztőként szerepet vállalt, és Scharle
Ágota vezető kutatót, aki gyakorlatilag a Budapesti Szakpolitikai Elemző Intézetnek a
munkatársaként tevékenykedik. Pulay úr pedig az Állami Számvevőszék Kutatóintézetének a
főigazgatója. Egyben még engedjék meg nekem azt, hogy korábbi bizottsági alelnöktársamat,
Bernáth Ildikót köszöntsem, aki újra visszatért a bizottsági ülés keretei közé, és ugyanúgy,
mint annak idején, a jobbomon foglalt helyet. Köszönöm szépen neki. (Bernáth Ildikó:
Köszönöm a meghívást.) Mindenki mást nagy tisztelettel köszöntök, és hogyha elfogadjátok a
menetrendet, amit javaslok, a következőképpen alakulna a helyzet. Nagyjából úgy terveztük
az alelnök úrral való konzultáció alapján, hogy bő egy órában, mivel más egyéb
elfoglaltságok is vannak a bizottság tagjai számára, folytatnánk le ezt a konzultációt. Ennek
érdekében két bevezető előadást hallgatnánk meg, mint ahogy az előbbiekben jeleztem, abban
a sorrendben, tehát Pulay főigazgató úr kezdené, és őt követné majd Ágota.

Azt követően pedig, mivel konzultációról van szó, a bizottság tagjai kérdéseket,
észrevételeket tehetnének fel. De hogyha az érdeklődők közül bárki meg kíván szólalni, a
bizottságot ebben a kérdésben megszavaztatom.

Még egy kötelezettségemnek eleget kell tenni: Tapolczai Gergely úr, országgyűlési
képviselőtársamat is üdvözlöm, ő a Fogyatékosügyi albizottság tagjaként ül most a bizottsági
ülés keretei között közöttünk. Köszönöm szépen. Örülök neki, hogy itt van közöttünk. A
tárgyalás folyamatát érintően az előbb jelzettek szerint kezdenénk meg a munkánkat. Egy
kérdésem van: a bizottság tagjai hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a bizottság tagjain kívül,
hogyha mások meg kívánnak szólalni, akkor megszólalhassanak? Természetesen az
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időkorlátot figyelembe véve. Ha igen, akkor kérem, ezt kézfelemeléssel jelezzék vissza felém.
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez egyhangú volt. Megállapítom, hogy eszerint végezzük a
munkánkat. Elkezdjük a tartalmi tevékenységet. Pulay Gyula urat kérem meg bevezető

gondolatai megfogalmazására.

Konzultáció a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról

Dr. Pulay Gyula előadása

DR. PULAY GYULA főigazgató (ÁSZKUT): (Előadását projektor segítségével tartja
meg.) Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Meghívottak!

Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről a kutatásról a parlament Foglalkoztatási és
munkaügyi bizottsága előtt is beszámolhatok. A kutatás előzménye az, hogy az Állami
Számvevőszék is vizsgálta azt a kérdéskört, hogy a megváltozott munkaképességű
foglalkoztatása mennyire tekinthető hatékonynak. Ez a jelentés 2008-ban született meg, és ezt
követően hozta az Állami Számvevőszék elnöke azt a döntést, hogy a kutatóintézet próbálja
meg szélesebb társadalmi-gazdasági összefüggésekben is feltárni ezt a kérdést, hogy
egyáltalán mi tekinthető egy ilyen támogatási rendszer esetében társadalmi-gazdasági
szempontból eredményesnek, és próbáljunk meg különböző javaslatokat is megfogalmazni
annak érdekében, hogy hogyan lehetne itt előbbre lépni.

Ennek alapján több témakörrel is foglalkozott a tanulmány. Főleg a támogatások
hatékonyságával, ahol nem volt könnyű eldönteni, hogy egyáltalán milyen támogatásokra
koncentráljunk. Lényegében minden olyan támogatást megpróbáltunk átnézni, amelyek az
aktív korú egészségkárosodott személyeknek járnak vagy a munkáltatójuknak, annak
kompenzálására, hogy ők akadályozottak a munkavégzésben, emellett áttekintettük a komplex
rehabilitáció egész folyamatát, foglalkoztunk kiemelten az orvosi rehabilitáció kérdésével és
egy viszonylag újszerű témával is, a magánbiztosítás lehetséges szerepével a foglalkozási
rehabilitációban.

Én tekintettel arra, hogy a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság ülésén vagyunk,
alapvetően az első témával szeretnék foglalkozni, és azt bemutatni, hogy a foglalkoztatást
segítő támogatások mennyire tekinthetők hatékonynak, milyen problémákat látunk ott és
milyen megoldási lehetőségeket vázoltunk fel. Először a problémáknak a nagyon súlyozott
bemutatására koncentrálnék, különböző adatbázisok alapján azt a becslést tudtuk meghozni,
hogy körülbelül 250-300 ezer ember van ma Magyarországon, akik valamilyen módon
támogatásra szorulnának ahhoz, hogy a foglalkoztatást elérjék. Ezzel szemben, ha mindent
összeadtunk, hogy évente hány ember kap ehhez a foglalkoztatáshoz pénzügyi támogatást
vagy szolgáltatást, akkor 110-130 ezer fő körüli létszám jött ki. Tehát az látszik, hogy egy
látens szükséglet van, hogy még legalább 150 ezer embernek hozzá kéne jutni ehhez a
támogatáshoz ahhoz, hogy a foglalkoztatásuk megvalósulhasson, vagy legalábbis esélyük
legyen a foglalkoztatásra.

Egy másik súlyos problémaként azt azonosítottuk, hogy a támogatási rendszer az
integrált körülmények között megvalósuló teljes rehabilitációhoz nem nyújt megfelelő
támogatást, tehát itt a célzottsága, hatékonysága meglehetősen rossznak tekinthető. Ezzel
szemben azt kellett megállapítanunk, hogy megítélésünk szerint a részleges rehabilitációt és a
védett foglalkoztatást meglehetősen bőkezűen támogatja ez a rendszer, és részben ennek
következtében, részben más célzási problémák miatt a rendelkezésre álló pénzügyi keretekhez
képest a támogatási rendszer 2008 környékén lényegében pénzügyileg fenntarthatatlanná vált,
akkor mindenféle szigorító pénzügyi intézkedések születtek, ami ezt egyértelműen
alátámasztotta.

Ha nagyon átfogóan szeretnénk a problémát megvilágítani, akkor az látszik, hogy
óriási a különbség a megváltozott munkaképességű és a változatlan munkaképességű emberek
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munkaerő-piaci pozíciója között. Egyrészt nagyon alacsony az aktivitása a megváltozott
munkaképességűeknek, és ezzel összhangban a foglalkoztatási rátájuk az egynegyedet sem éri
el, tehát mindenféle összehasonlításban ez nagyon alacsony rátának minősül, és a
munkanélküliségi rátájuk is kétszerese a változatlan munkaképességűeknek. Ez a KSH
adatszolgáltatása alapján mutatható így ki.

Ami tulajdonképpen a kutatásnak az egyik legújszerűbb megközelítési módja volt,
hogy megpróbáltuk megmondani azt, hogy mit is kéne e célból kitűzni a foglalkozási
rehabilitációnak. Sajnos nem egyedi jelenség, hogy amikor az Állami Számvevőszék vizsgál
különböző támogatási rendszereket, akkor csak azt nem találja meg, hogy mi a célja egy adott
támogatási rendszer működtetésének. Itt is azt látjuk, hogy több tízmilliárdos támogatási
rendszerek működnek, ezzel szemben az, hogy mit is szeretnénk elérni ezekkel a
rendszerekkel, ez nem teljesen világos. Ezért lényegében egy olyan táblázatba foglaltuk össze,
hogy mik a sikeres rehabilitáció lehetséges szintjei.

Fontosnak tartjuk azt, hogy végeredményben három szintet lehet a célok között
megjelölni, az egyik az, hogy teljes legyen a rehabilitáció, tehát végeredményben egy
egészségkárosodott személy a rehabilitációs eljárás befejeztével teljes értékű munkát tudjon
végezni, lényegében azonos termelékenységgel, jelentős támogatás nélkül. Ezt nevezzük
teljes rehabilitációnak. Két tényező mentén vizsgáltuk a rehabilitáció szintjét. Az egyik az,
hogy a termelékenysége milyen az épekhez képest a megváltozott munkaképességű
dolgozóknak, a másik pedig, hogy a munkavégzéshez igényel-e segítséget vagy pedig teljesen
önállóan tudja végezni. Lényegében egy másik szint, amikor részlegesnek tekinthető csak a
rehabilitáció, mert vagy a termelékenysége vagy az önállósága teljesen nem állítható helyre,
és van egy olyan szint, amikor az illető foglalkoztatható, de ez mindig egyfajta támogatást
igényel, mert különben a termelékenységi hátrányát, meg egyéb hátrányait nem lehet teljesen
megszüntetni.

Azért fontos ez a dolog, mert akinél teljes a rehabilitáció, ott végeredményben csak a
rehabilitációs folyamatot kell támogatni, az, hogy valakit átképeznek egy új szakmára, ezt
követően viszont a támogatást meg lehet szüntetni. Ha részleges, akkor tartósan valamilyen
támogatásra szükség van, ha pedig tudjuk azt, hogy a védett foglalkoztatás a megfelelő az
illető számára, akkor pedig arra kell berendezkedni, hogy az aktív életpályája végéig vagy
legalábbis az egészségi állapota lényeges javulásáig ilyen feltételek között kell őt
foglalkoztatni. Ezzel szemben ez a problémakör nem nagyon jelenik meg a támogatási
rendszernek az elemei között. Azt tapasztaltuk, hogy gyakorlatilag a jelenlegi támogatási
rendszer nem tesz különbséget a teljes és a részleges rehabilitáció között, elég furcsa módon
az a támogatás, amit a költségvetés nyújt, az azzal számol, hogy tulajdonképpen szinte
véglegesen kell mindenkit támogatni, mert ugye három évre állapít meg támogatást, ez
rendszeresen megújítható támogatás. Tehát nem azt nézi csak, hogy az egészségi állapota
javul-e vagy nem, de azt nem, hogy a rehabilitáció teljessé vált-e vagy sem, ezzel szemben
pedig a Munkaerőpiaci Alapból nyújtott támogatás tulajdonképpen mindenkit teljesen
rehabilitációsnak feltételez, mert egyéb támogatás után már megszűnik az illető támogatása,
tehát ez egy furcsa ellentmondása a rendszernek és a rendszer két támogatási forrásának.

Összhangban azzal, hogy a költségvetési támogatás a teljes rehabilitációt nem célozza
meg, alacsony az integrált foglalkoztatásnak az aránya, és miután a védett foglalkoztatók
kapnak nagyobb támogatást, ebből következően azokat is a védett foglalkoztatás felé
orientálja a rendszer, akik tulajdonképpen teljesen vagy részlegesen rehabilitálhatók lennének.

Visszamennék erre az ábrára, itt egyetlen adatsorral szeretném ezt alátámasztani: az
akkreditált munkáltatóknak a számát néztük meg, hogy milyen szinteken akkreditálták őket,
és eléggé érdekes adatok voltak 2008 júliusában. Az derült ki, hogy összesen 1160
munkáltató szerzett akkreditációt, és közülük 149-nek rehabilitációs akkreditációja, 97-nek
pedig kiemelt akkreditációja volt, tehát védett foglalkoztató minősítést kapott. Tehát az egész
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akkreditációs rendszeren belül is nagyon nagy súlyt képeznek a kifejezetten védett vagy
rehabilitációs célú szervezetek, és viszonylag alacsony súlyt a normál, integrált
foglalkoztatásban működők. Tehát itt is látszik, hogy az akkreditációs rendszer maga is
kevésbé segíti elő azt, hogy az integrált foglalkoztatók szerezzék meg a támogatott
foglalkoztatáshoz szükséges feltételeket.

A másik problémakör a pénzbeli fenntarthatóság kérdése volt. A legelején jeleztem,
hogy itt egy pénzügyi fenntarthatatlansági problémával állunk szemben. Ezt jól mutatja, hogy
voltak olyan évek, ahol mintegy 50 százalékkal magasabb volt a kifizetett támogatás, mint az
előirányzat, illetve voltak évek, ahol pedig a támogatott foglalkoztatás száma csökkent le
jelentősen. Tehát miközben állandóan történtek kísérletek a támogatási rendszernek a
népszerűsítésére, ezek összességében csak meglehetősen szerény eredményeket hoztak, sőt
egyes években kifejezetten nehezen fenntarthatóvá tették a rendszert.

Ha a belső aránytalanságokat szeretnénk megnézni, akkor mindenképpen az egy főre
eső támogatásnak az áttekintése azt mutatja, hogy egy nagyon aránytalan rendszer jött létre.
Háromféle vagy négyféle támogatási rendszert érdemes megkülönböztetni. Az első az, amikor
csak bértámogatást kap a foglalkoztató, ide az integrált foglalkoztatást folytató munkáltatók
tartoznak, illetve a bértámogatást megkaphatják a védett foglalkoztatók és a rehabilitációs
foglalkoztatók is, ez egy főre esően egy évben akkor félmillió forint alatti összeget tett ki. A
másik esetben, ha a védett foglalkoztató megkapta a bértámogatást és a költségkompenzációs
támogatást is, akkor 780 ezer forintra emelkedett az éves támogatás összege. Ehhez képest
viszont egy főre vetítve több mint a dupláját kapták a rehabilitációs költségvetési
támogatásban részesülő kiemelt védett szervezetek. Tehát itt mindenképpen egy olyan
aránytalanság állt elő, amit azóta is többen kifogásoltak, és egy kétségkívüli problémája az
egész rendszernek. A negyedik kategóriában különválasztották a piaci szabályozást, a
szociális intézményekben megvalósuló foglalkoztatástól, és ebben az új formában egy főre
esően mintegy bő félmillió forintos támogatás jár. Tehát ilyen arányok alakultak ki 2008-ban
a különböző foglalkoztatási formák támogatásánál.

A számokon továbbmenve, ami szintén egyfajta ellentmondása a rendszernek, hogy
miközben a támogatási rendszer fő célkitűzése az, hogy a súlyosan fogyatékos emberek
számára adjon foglalkoztatási lehetőséget, látszik, hogy az összes támogatotton belül nagyon
alacsony arányt képviselnek a látási fogyatékosok, a súlyos értelmi fogyatékosok, a súlyos
hallássérültek. Összesen csak a 10 százalékát a bértámogatásban részesülőknek. Ezzel
szemben kiemelkedően magas a mozgáskorlátozottak támogatása, ami sajnos azzal is
összefügg, hogy az igazolási rendszer meglehetősen gyenge követelményeket állít a
támogatás feltételéül, és a rendszernek a maradékát pedig fele-fele arányban az 50
százalékban megváltozott munkaképességűek, illetve a 67 és 100 százalékban
munkaképesség-csökkenést szenvedettek adják ki, és egy 10 százalék azoknak a része, akik
abban az időben még nem érték el az 50 százalékos egészségkárosodást sem, de egy külön
papírjuk volt arról, hogy őket csak rehabilitációs intézkedéssel lehet foglalkoztatni.

Itt látszik, hogy az összetétel sem igazolja vissza azt, hogy itt ilyen nagy összegű
támogatásokra lenne feltétlenül szükség.

Ilyen problémákat azonosítva tulajdonképpen megpróbáltunk akkor javaslatokat
fogalmazni meg, hogy hogyan is lehetne itt továbblépni. Az egyik legfontosabb, hogy a
célokat kéne világosan meghatározni, ahol mi azt gondoljuk, hogy két különálló célt lehetne a
megváltozott munkaképességűek támogatása elé kitűzni, hiszen e két cél elérése eléggé más
eszközöket igényel. Az egyik az, hogy akik egészségkárosodottak, de teljes mértékben
rehabilitálni lehetne őket, ott a rendszer alapvetően arra ösztönözze a részvevőket, ide értve az
egyént is, a munkáltatót is, az intézményeket is, hogy teljesen rehabilitálhatók legyenek, tehát
előbb-utóbb azt a szakaszt érjék el, hogy ők már támogatás, segítség nélkül olyan
munkahelyen vannak, ami megfelel az ő megváltozott képességeiknek, de ott már viszont
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teljes értékű munkát tudnak végezni, és emellett egy teljesen önálló gondolatként, célként
kellene azt kitűzni, hogy akik viszont tartósan súlyos egészségkárosodást szenvedtek vagy
fogyatékosok, és biztos, hogy nincs olyan munkalehetőség, ahol ők teljes értékű munkát
tudnak végezni, viszont a megmaradt munkaképességüket használni tudják, ott egy olyan
támogatási rendszer legyen, amelynek révén ezek az emberek jövedelempótláshoz, értelmes
munkalehetőséghez jutnak hozzá. Itt azonban már nem kell feltétlenül azt erőltetni, hogy ők
mindenképpen piaci tevékenységet tudjanak folytatni. És ha ezt a két célt világosan
megkülönböztetjük, akkor a két célnak megfelelő, sokkal eredményesebb és hatékonyabb
támogatási rendszert is lehetne – megítélésünk szerint – működtetni, mint akkor, amikor ez a
két cél keveredik, és hol az egyik, hol a másik célt próbáljuk számon kérni a rendszer
működésén.

Foglalkoztunk az orvosi rehabilitáció problémájával. Ebből egyetlen egy dolgot
szeretnék kiemelni, hogy sajnos az orvosi rehabilitáció jelenlegi rendszere nem adja meg a
legtöbb sérült személynek a szükséges rehabilitációs szolgáltatást, nagyon nagy részük nem
kerül munkaképes állapotba, tehát egy komoly hátráltató tényezője a foglalkoztatási vagy
foglalkozási rehabilitációnak. Az átalakításnál több konkrét javaslatot fogalmaztunk meg.
Megítélésünk szerint a kulcskérdés az lenne, hogy akik teljes értékű rehabilitációra képessé
tehetők, azokat sokkal nagyobb arányban az integrált foglalkoztatás felé kéne irányítani.
Ennek egy alkérdése, hogy a kölcsönzési intézményeknek sokkal nagyobb szerepet kéne
vállalniuk a rehabilitációban. Eléggé fura ellentmondás, hogy a versenyszférát mindenféle
eszközökkel kötelezzük, ezzel szemben az intézményi kör, amelyik számos országban élen
kellene hogy járjon, mert mégis csak az államnak az intézményrendszere gyakorlatilag szinte
semmilyen szerepet nem vállal ebben a rendszerben. Látszik, hogy egy jó szándékkal
létrehozott akkreditációs rendszer sok szempontból akadálya lett a sikeres integrált
foglalkoztatásnak, tehát mindenképpen szükségesnek látjuk, hogy ez sokkal egyszerűbb, az
integrált foglalkoztatást jobban segítő akkreditációs rendszert kellene létrehozni, és az
integrált, a normál körülmények között működő munkáltatóknak sokkal több szakmai
segítséget kéne kapniuk a rehabilitációhoz és egy rugalmasabb pénzügyi támogatást ahhoz,
hogy a munkaköreiket a teljes rehabilitációnak megfelelően át tudják alakítani. E tekintetben a
magyar támogatási rendszer meglehetősen hiányos.

A pénzügyi fenntarthatóságot nagymértékben növelné, hogyha a támogatási szakasz
vagy a rehabilitációs szakasz lezárulását követően érdemben megvizsgálnák azt, hogy történt-
e sikeres rehabilitáció vagy nem, hova sikerült az egyént eljuttatni, és ez a vizsgálat döntene
arról, hogy a következő időszakban jogosult-e még támogatásra, kell-e az ő további
rehabilitációját támogatni, vagy tulajdonképpen ez már befejeződött, és most már támogatás
nélkül dolgozhat tovább. Hiszen ez azt jelentené, hogy felgyorsulna a pörgés a támogatott
rehabilitációs munkahelyeken, nem az lenne mint jelenleg, hogy gyakorlatilag ugyanaz a 20-
30 ezer ember kapja éveken keresztül a támogatást, és tulajdonképpen ezáltal mások nem
tudnak bekerülni a rendszerbe.

Úgy gondoljuk, és a sok pozitív tapasztalat is van e tekintetben, erről Ágota fog majd
biztosan fog bővebben beszélni, de a mi kutatásunk is megerősítette, hogy több munkaerő-
piaci szolgáltatás kellene ahhoz, hogy felkészítsék a megváltozott munkaképességű embereket
a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésre, túlságosan a támogatott foglalkoztatás felé
irányítják őket, és e tekintetben nagyon előremutató kezdeményezések voltak, hiszen számos
civil szervezet alakított ki szolgáltatási rendszereket. Ezeket akkreditálni lehetne, és akkor
gyakorlatilag befogadni a munkaerő-piaci rendszerbe, és ezáltal segíteni elő az integrált
foglalkoztatást.

Úgy gondoljuk, hogy a korábban megkezdett komplex rehabilitációt célszerű lenne
kiterjeszteni a megváltozott munkaképességűek további csoportjaira, nemcsak a jelenleg
komplex rehabilitációra jogosultakra. Egy alkérdés, de nagyon fontos pénzügyi szempontból,
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hogy a sok szempontból túltámogatott, védett szervezeti foglalkoztatást át kéne alakítani, meg
kéne ebben a formájában szüntetni, dönteni kéne, hogy vagy egy védett foglalkoztatási
rendszer legyen belőle vagy egy szociális foglalkoztatási rendszer. Mindkét esetben
gyakorlatilag fele, egyharmada költségből lehetne ugyanezeknek az embereknek a
foglalkoztatásáról gondoskodni.

Ugyanakkor egy komoly tartaléka a rendszernek, hogy jelenleg alapvetően a pénzügyi
támogatások révén próbálják a védett szervezeteknek a pozícióját javítani. Ehelyett vagy
emellett azt gondoljuk, hogy a védett piacok megteremtése is rendkívül fontos lenne. Ennek
az egyik lehetőségét a szabályozás megteremtette, hogy bizonyos közbeszerzéseket csak a
védett foglalkoztatók számára is ki lehetne írni, és bizonyos árucikkek esetében, amit az állam
vásárol, egyfajta monopolhelyzetbe lehetne hozni a védett szervezeteket. Ez egy nagyon
komoly védett piaci lehetőség lenne számukra. Évek óta ez a lehetőség fennáll.

A kutatások időpontjában egyetlen egy ilyen pályázat nem került kiírásra, ismereteim
szerint azóta sem nagyon történt ilyen, tehát azt gondolom, hogy ezt a lehetőséget
mindenképpen fel kéne használni, hogy egy védett piaci rendszer is segítse a támogatást, ami
olcsóbbá, kiszámíthatóbbá, stabilabbá tenné ennek a szervezeti rendszernek a működését.
Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató úr. Azt is köszönöm, hogy az előre
megegyezett 15 percen belül tudott maradni. Ezt szeretném majd kérni a következő
előadónktól is. Scharle Ágotától, aki a Budapesti Szakpolitikai Elemző Intézet ügyvezető
partnere és vezető kutatója. Kérem, őt hallgassuk meg. A kutatási anyagok egyébként
képviselőtársaim számára ismertek, de természetesen köszönöm, ha a súlyponti elemek
kiemelésére sort kerít.

Parancsoljon!

Scharle Ágota előadása

SCHARLE ÁGOTA (Budapesti Szakpolitikai Elemző Intézet): Köszönöm a
figyelmet. Amíg elindítom a prezentációt, hadd kezdjem azzal, hogy mindenki biztos legyen
abban, hogy a Budapesti Szakpolitikai Intézet sem Budapesttől nem függ, sem a kormánytól,
sem az ellenzéktől, tehát ez egy független kutatóintézet. Erre az kutatásra, aminek az
eredményeit most el fogom mondani, az OFA-tól kaptunk megbízást, történetesen még az
előző kormány idején írta ki ezt a pályázatot az OFA, és semmilyen módon nem befolyásolta
a kutatás eredményeit.

Ennél meggyőzőbb lesz szerintem az, hogy nagyjából hasonló következtetésre fogok
jutni, mint amit Pulay Gyula prezentációjából már hallottunk.

Hadd kezdjem egy nagyon rövid helyzetképpel. Valóban, a megváltozott
munkaképességű népesség foglalkoztatása meglehetősen rossz Magyarországon, európai
összevetésben. Csak 2001-es adatokat tudunk mutatni, nincsen még 2008-as összevethető, de
ott azt látjuk, hogy a spanyol 29 százalék és a svéd 74 százalék között mozog az EU 15-ökben
ennek a népességnek a foglalkoztatási rátája. 2001-ben ez Magyarországon még 12 százalék
volt, és ezzel az új tagországok között is az utolsók között vagyunk, a 48 százalékos cseh adat
volt akkor a legjobb, és annyival javult a helyzet, hogy most már 23 százalék – 2008-ban – a
magyar foglalkoztatási ráta. Ez körülbelül egymillió aktív korú munkavállalót jelent. Ez az a
kör, amiről beszélünk. Amit tudunk, a Pulay úr által már vázolt helyzetképnek csak a főbb
pontjait említem itt, hogy a védett szervezetekben nagyon kevés az integrációt segítő

szolgáltatás, és maguk a védett szervezetek nem integráltan, hanem tipikusan szegregáltan
foglalkoztatnak. Azok a kapcsolódó szolgáltatások, amiket most már nem NFSZ-nek hívnak,
hanem a munkaügyi kirendeltségek amilyen szolgáltatásokat nyújtanak, ezek ennek a
célcsoportnak nagyon kevés segítséget tudnak adni, és probléma a keresleti oldalon, hogy
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maguk a vállalatok, bár egyre nagyobb büntetések késztetik őket erre, mégis korlátozottan
nyitottak ennek a körnek a foglalkoztatására.

A támogatási rendszeren is csak átszaladnék, mert lényegében már megkaptuk ezt az
áttekintést, és azt hiszem, hogy ezt az ábrát mutatom inkább. Ez az aránytalanság, amire már
Pulay Gyula is utalt, hogy a mai rendszerben - ezek 2010-ig terjedő adatok – ezek forintokra
átszámolva az utóbbi 5-10 évben úgy alakult, hogy alapvetően a foglalkoztatásra ad
támogatást az állam, és azokra a szolgáltatásokra, amelyek a munkába állást, és különösen a
nyílt munkaerő-piaci munkavállalást segítenék, azokra azokat a pici piros milliárdokat
szánjuk, és 60-70 milliárdokat adunk maguknak a munkáltatóknak.

Ezt a támogatási rendszert jogi és közgazdasági megközelítésben is nyilván meg lehet
vizsgálni, a jogi megközelítés azt nézné, hogy mik azok a szabályok, előírások, amiket a
támogatás fejében az állam elvár a támogatott munkáltatótól vagy szolgáltatótól. Én inkább
egy közgazdasági megközelítést alkalmazok itt, lévén közgazdász vagyok. Ez pedig inkább
arról szól, hogy összességében amit költünk erre a rendszerre, ez mennyiben szolgálja azokat
a célokat, amiket az elmúlt tíz évben részben a magyar kormányok, részben az Európai Unió
célként kitűzött. Ezek a kérdések pedig nem úgy hangzanak, hogy betartottuk-e a
jogszabályokat, hanem úgy hangzanak, hogy van-e integrációs eredménye a védett
foglalkoztatásnak, ezzel szemben van-e integrációs eredménye a nonprofit szolgáltatók által
nyújtott szolgáltatásoknak, mennyire eredményesek, mi mibe kerül, és hogy hogyan lehetne a
jogszabályokat úgy alakítani és a támogatási rendszert úgy alakítani, hogy a célokat érjük el.

Azért mondom ezt ennyire expliciten, mert ennek a tanulmánynak több prezentációját
megtartottam már, és szinte mindig ide lyukadtunk ki, hogy jó, de miért így teszem fel a
kérdést. Hát ezért. Szerintem ezek a releváns kérdések.

Nem mondom végig, hogy a kutatás milyen módszerekkel készült. A lényege az, hogy
volt egy adatfelvétel, amiben megnéztük a megváltozott munkaképességű embereket
foglalkoztató védett szervezetek és kiemelten akkreditált szervezeteknek a rehabilitációs
tevékenységét, és ezt igyekeztünk összevetni azoknak a ma még nagyjából a rendszeren kívül,
tehát nem rendszerszerűen támogatott, úgynevezett alternatív rehabilitációs szolgáltatóknak a
teljesítményével. Igyekeztünk ezt az összevetést úgy elvégezni 2009-es adatok alapján, hogy
ne azon múljanak a kapott eredmények, hogy milyen volt az az ügyfélkör, akik bekerültek a
védett szervezetekhez vagy a szolgáltatókhoz, tehát ne azért találjunk jobb eredményeket a
szolgáltatóknál, mert például az ő ügyfélkörük iskolázottabb vagy fiatalabb, hanem ezeket a
hatásokat is megpróbáltuk kiszűrni. Ehhez kellett ez, amit felvázoltam, ezek a viszonylag
bonyolultabb módszerek. Amit itt most mutatok, ez a fő eredménytáblája a kutatásnak. Itt azt
látjuk, hogy a három szervezeti körben, tehát a védett szervezetek, a kiemelten akkreditált
rehabilitációs szervezetek lényegében ugyanolyan, csak a támogatott rendszer tekintetében
később kerültek a rendszerbe, ezért másképp hívjuk őket, nagyon durván mondva, és őket
hasonlítjuk össze a rehabilitációs szolgáltatókkal, és amit látunk, az az, hogy a saját, illetve
hipotetikusan a másik szervezet ügyfélkörét ők milyen valószínűséggel tudnák visszahelyezni
a nyílt munkaerőpiacra.

A fő eredmény az a 6-os oszlopban látható, ahol azt látjuk, hogy a szolgáltatók azokat
az embereket, akik a védett szervezethez kerültek, tehát olyan iskolázottságúak és olyan
munkavégző képességűek, ezeknek az embereknek a 21 százalékát tudnák visszahelyezni a
nyílt munkaerőpiacra. Szemben magukkal a védett szervezetekkel, akik a saját
munkavállalóiknak a kevesebb mint egy százalékát helyezik vissza, nagyjából 6 hónap-másfél
éven belül. Nagyon hasonló az eredmény a kiemelt akkreditált szervezetekre, és a szolgáltatók
esetében pedig azt találjuk, hogy közel 40 százalékát vissza tudják helyezni az ügyfeleiknek a
nyílt munkaerőpiacra, és ugyanezeket az ügyfeleket, akiknek a 40 százalékát visszahelyezik,
ha nem a szolgáltatókhoz tesszük be őket, hanem elképzeljük, hogy mi történne velük, ha a
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védett szervezetekhez kerülnének, nos ugyanezeknek az embereknek a 1,4 százaléka kerülne
vissza a nyílt munkaerőpiacra.

Az előbb, amit mondtam, ez a bármilyen állás és ez a nyílt munkaerőpiac, kicsit
kevésbé szépek az eredmények, de majdnem ilyen jó.

Összefoglalóan tehát azt látjuk, hogy a védett szervezetben dolgozók, akik ma ott
vannak, közülük legalább 10 százalék képes lenne arra, hogy a nyílt munkaerőpiacon
dolgozzon, ha nem oda került volna, hanem az erre felkészült szolgáltatókhoz. Maguk a
szolgáltatók az ügyfeleik 40 százalékát tudják elhelyezni, és ebből legalább 20 százalékot a
nyílt munkaerőpiacon. Adódik a követeztetés, hogy a források átcsoportosításával, tehát, ha
többet költenénk a szolgáltatásokra és kevesebbet a munkahelyekre, akkor növelni lehetne az
integrált foglalkoztatást, ami egyébként tökéletesen egybevág minden nemzetközi, legalábbis
európai tapasztalattal is.

Készítettünk egy kis szimulációt is az eredményeinkből. Itt azt látjuk, hogy ha
mondjuk 9 milliárd forintot, ez nagyjából az az összeg, ami ahhoz lenne szükséges, hogy azt
az évi körülbelül 20-25 ezer embert, aki újonnan kerül a megváltozott munkaképességűek
körébe, tehát aki nem igényel valamilyen munkavégzőképesség-csökkenésből adódó
támogatás, tehát, hogyha ezt a 20-25 ezer embert szolgáltatásokkal látnánk el ahelyett, hogy
ugyanazt a 9 milliárd forintot odaadjuk egy védett szervezetnek, hogy ő ebből
foglalkoztasson, akkor körülbelül ilyen különbségek adódnának a foglalkoztatottságban, tehát
2012-ben már nőne a foglalkoztatottak létszáma, és körülbelül négy éven belül ez a 9 milliárd
forint megtérülne abban, hogy a nyílt munkaerőpiacra visszatérő megváltozott
munkaképességű emberek elkezdenek járulékokat fizetni és járadékosból járulékfizetővé
válnak. Ha ugyanezt a 9 milliárd forintot mindig a védett szervezeteknek adjuk, az mindig
ugyanazt a nagyjából 7 ezer embert fogja foglalkoztatni. A szolgáltatásokra fordított 9
milliárd viszont folyamatosan növeli a foglalkoztatást, mivel minden évben onnan lesz képes
azt a néhány ezer embert visszasegíteni a munkaerőpiacra.

A szakpolitikai ajánlások, amiket most itt összeszedek, nem lesznek mind
alátámasztva azzal, amit elmondtam, a teljes tanulmányt át kell futni ahhoz, hogy ezek
meggyőzőek legyenek, és itt ismételni is fogom az előbb elmondottakat, a Pulay Gyula
előadásában javasoltakat. Teljesen egyértelmű, hogy akármi is történik a támogatási
rendszerben, az egyik legfontosabb dolog, hogy a rendszer stabil legyen. Tehát tudjanak előre
számolni mind a védett szervezetek, mind a szolgáltatók a tekintetben, hogy jövőre és két év
múlva milyen feltételekkel fognak támogatáshoz jutni, a stabilitás mindenekelőtt fontos. Van
egy tartalék a rendszerben abban, hogy most sok az adminisztráció minden támogatásban, ezt
egyértelműen csökkenteni lehetne, különösen a nonprofitok esetében, ahol, és nemcsak a
szolgáltatók, tehát a védett szervezetek között is a többség nonprofit, ahol világos, hogy van
valamiféle motiváció és elkötelezettség a célcsoporttal, tehát nem kellene talán oly mértékig
bizalmatlanul vizsgálni a működésüket, mint ahogy a kormányzat eddig tette.

Van egy olyan lehetőség az érdekeltségjavításában, amit a nemzetközi tapasztalatok
mindenképpen alátámasztanak, ez pedig az, hogy abból az érdekeltségi struktúrából, illetve
abból a minőségbiztosítási struktúrából, ami alapvetően azon alapul, hogy akkreditálom a
szereplőket és csak azt engedünk be a támogatásba, akinek megvizsgáltam, hogy van-e
pszichológusa, van-e munkavédelmi szakértője, és a többi, utána viszont nem nézem meg,
hogy mi történik, hanem csak adom a támogatást, ebből a struktúrából egy olyan felé lehetne
elmenni, ami egy kicsit nyitottabban beenged több szereplőt a támogatásba, viszont megnézi,
hogy mit teljesített, és a finanszírozást legalább részben függővé teszi attól, hogy hány embert
sikerült rehabilitálni. Hogy egy példát mondjak, egy nagy védett szervezet működik
Svédországban, az ő finanszírozása évi 5 százalékát kell a védett szervezetben dolgozók közül
kihelyezni a nyílt munkaerőpiacra, és a támogatás mértéke attól függ, hogy ezt sikerül-e
teljesíteni vagy nem.
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Ehhez kapcsolódik az, hogy megfontolandó lenne, hogy a nyílt munkaerőpiacra
kihelyezést nemcsak a szolgáltatótól, hanem a védett szervezetektől is lehet várni, hiszen oda
is bekerülhetnek olyan munkavállalók, akik - mint láttuk – képesek lehetnek arra, hogy
egyszer elhagyják azt a munkahelyet. Megerősítem még egyszer, amit már mondtam, hogy
minden jel arra mutat, hogy érdemes lenne a szolgáltatásokra fordított támogatást növelni akár
a védett szervezetek támogatásának a rovására is, és nem utolsó sorban az is nyilvánvaló,
hogy ma a rehabilitációs szolgáltatók, ezek a nonprofit szervezetek évi 3-4 ezer embert tudnak
ellátni ahhoz a 23-25 ezerhez képest, amire szükség lenne, tehát nyilvánvalóan növelni kell az
ő kapacitásaikat, meg kell erősíteni a szakmai működésüket, és azt is el kell érni, hogy
egyáltalán hozzáférhetőek legyenek. Ma vannak olyan megyék az országban, ahol egyetlen
egy ilyen szolgáltató sem elérhető.

Végül hadd tegyek egy kis kitérőt arra, hogy ugyan nagyon keveset tudunk arról, hogy
milyen kormányzati tervek vannak ezen a téren, néhányan persze bennfentesek többet tudnak,
de mondjuk én, újságolvasó és nem kormányzati alkalmazott keveset tudok. Amit a
kormányprogramból ki lehet olvasni, az az, hogy van valamiféle elgondolás arra, hogy a
foglalkoztatóknak nyújtott támogatásokat racionalizálják, ez többnyire csökkentést jelent,
azért ez nincs így, de mondjuk valószínűleg ez erről szól. A Széll Kálmán terv nagyon
expliciten beszél arról, hogy magukat, az érintetteknek nyújtott pénzbeli ellátásokat áttekintik,
és akár a már megítélt támogatásokat is felülvizsgálják. Ezek a tervek igazából összhangban
vannak azzal, amit én eddig elmondtam. Én két kockázatot látok abban, hogy végül is mi fog
történni. Az egyik az, hogyha még sem sikerül a szolgáltatások fejlesztését olyan ütemben
elindítani, amiben ez szükséges lenne, önmagában, hogyha beküldünk a munkaerőpiacra, nem
tudjuk, hogy 50-100 vagy 200 ezer megváltozott munkaképességű embert, ha ezek a
szolgáltatások, amelyek őket segítik a munkába állásra, nincsenek, maguktól, önerőből erre
vélhetően nem lesznek képesek.

És a másik kockázat az, hogy ennek a körnek a nagy része még érettségivel sem
rendelkezik. Minden olyan probléma, ami a képzetlen munkaerő keresletében megvan, ez
rájuk is vonatkozik, tehát, ha a keresleti oldalon nincsen élénkülés, nincsenek erős
kormányzati lépések, akkor ebbe is bele tud ütközni ez a kormányzati óhaj. És akkor nem a
foglalkoztatás bővülését, hanem a munkanélküliség növekedését fogjuk csak tapasztalni.
Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság tagjain kívül
hány hozzászólói szándék van. Három hozzászólást fogunk meghallgatni a bizottsági tagok
hozzászólását követően, illetve miniszteri biztos asszonynak adom még meg a szót.

Most akkor a bizottság tagjainak adom meg a szót. Arra kérem a bizottság tagjait,
hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy rendhagyó módon ne az ellenzéki oldalnak adjak szót
először, hanem Kara Ákos alelnök úrnak, mivel egy másik halaszthatatlan kötelezettsége
miatt el kell mennie rövid percek múlva, de ő is szeretné a véleményét megfogalmazni. Nincs
ennek akadálya, ugye? (Nincs jelentkező.) Köszönöm szépen. Alelnök úr!

Bizottsági tagok hozzászólásai

KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm a szót. Kedves Bizottsági Tagok! Kedves
Jelenlévők! Köszönöm szépen a rendhagyó alkalmat, valóban úgy szoktuk kezdeni, hogy
először az ellenzéki pártok szólalnak meg. Szeretném a Fidesz-KDNP frakció nevében
megköszönni a kezdeményezést és a jelen lévő szervezetek aktivitását. Sok témáról beszélne
az ember szíve szerint és a szakmai iránytűje szerint, de ha megengedik nekem, arra hadd
koncentráljak csak, hogy hogyan és mint lehet a törvényhozói munka során hasznosítani a mai
beszélgetést, hogy lehet továbbgördíteni ezeket a szakmai típusú felvetéseket.
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É szeretnék így, a nagy egészben, amellett persze, hogy azt a kijelentést fogadják el,
hogy fontos ez, hogy időnként egészében egyben lássuk a bizottság előtt ezt a témát, de fontos
az, hogy bizonyos részterületek, mindig aktuális törvényhozói feladatok, kérdések
tekintetében majd valamilyen módon elemzésre, illetve lehetőség szerint nyilván a
kereteknek, a realitásoknak megfelelően beépítésre kerüljenek. Három olyan területet
szeretnék említeni a nagy egészen belül, ahol láthatják, hogy törvényhozói munka zajlik,
zajlott az elmúlt időszakban. Az egyik, ahogy elhangzott, a védett piacok segítése, a védett
piacok megteremtése a jogszabályok által történő nagyobb figyelem biztosításával, a másik,
látják a szándékot a felnőttképzés átalakítására, a harmadik pedig tulajdonképpen az egésznek
a lényege, amit egyszerűen, tömören most az egyszerűség kedvéért és az idő rövidsége miatt
úgy fogalmazhatnék, hogy a foglalkoztatási mutatók javítása.

Tehát én ebben a körben szeretném ezeket a bizonyos részterületeket kiemelni. Ebben,
tekintettel arra, hogy már zajlik is, és az elkövetkezendőkben is biztosan lesz törvényhozói
feladat, munka, szeretném majd a realitásokhoz mérten a jó tapasztalatokat, a jó gyakorlatokat
hozni. Szeretném külön megköszönni Scharle Ágota ügyvezető asszonynak, vezető kutatónak
az elkészített anyagát. Jelzem, majd én külön fogok kérni konzultációt ebben a témában, és
az, amire az elnök úr hivatkozott, és köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget, de egy
másik ülés megy párhuzamosan, ahol feladatom, kötelezettségem van. Köszönöm, elnök úr.
Köszönöm a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván szólni.
Ellenzéki oldalon? Kormányoldalon? Igen, Kaufer Virág, parancsoljon!

KAUFER VIRÁG (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is nagy tisztelettel
köszöntök mindenkit ennek a rendhagyó ülésnek az alkalmából. Jómagam a Foglalkoztatási
Rehabilitációs albizottságának vagyok az elnöke, és nagy megtiszteltetés az, hogy ezzel a
témával a fő bizottság keretei között is foglalkozni tudunk. Szeretném megköszönni az
előadóknak is azt, hogy eljöttek, és ezt a nagyon fontos és – azt gondolom, hogy – informatív
előadást megtartották. Az aktualitását az ügynek mindenképpen az adja, hogy a kormány
dolgozik az új rehabilitációs támogatási rendszeren, és ehhez mindenképpen tudnunk és
látnunk kell azt, hogy mik az eddigi tapasztalatok, tanulságok, amit le kell vonni, és az alapján
egy újabb rendszert kell létrehozni. Ebben az LMP mindenképpen partner kíván lenni.
Számunkra is nagyon fontos, hogy akit csak lehet, azt integráljuk a munkaerőpiacra. Erről
számos alkalommal az év folyamán az albizottság keretei között is szót ejtettünk már. De
természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy vannak, akik korlátozott munkaképességgel
rendelkeznek, nem rehabilitálhatók teljesen, ahogyan ezt Pulay úr is elmondta, és nekik
szükségük lesz változatlanul arra, hogy védett szervezetek keretében alkalmazzuk. Erre is
vannak Magyarországon kitűnő példák. Jómagam ellátogattam Csömörre a Rehabilitációs
Nonprofit Kft.-hez, ahol láthattam egy nagyon jó rehabilitációs központot, amely példaként
állhat előttünk a jövőre nézve.

Egyetlen egy dolgot szeretnék, azon túl, hogy több százezer emberről beszélünk,
ahogy az előadásokból is kiderült, kiemelni, amit Kósa Ádám európai parlamenti képviselő
mondott el a legutóbbi albizottsági ülésen, és ez pedig az, hogy az európai foglalkoztatási
célkitűzések, amelyek az Európa 2020 stratégiában vannak, nem érhetők el anélkül, hogy a
megváltozott munkaképességű embereknek a lehetőségeit javítsuk Magyarországon is, és azt
gondolom, hogy ez elmondható a kormány foglalkoztatási célkitűzéseiről is, arról az
egymillió munkahelyről, amit tíz éven belül megteremtünk. Mindenképpen fontos az, hogy a
megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását javítsuk, az ő elhelyezkedésüket
segítsük, és nyugdíjazottból adófizetővé tegyük őket. Ezt azonban, és ebben maximálisan
egyetért az LMP Scharle Ágotával, illetve az intézet kutatási eredményeivel, úgy nem lehet
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megtenni, hogy nem nyújtjuk azokat a szolgáltatásokat, támogatásokat, amelyek az ő
elhelyezkedésüket segítik. Ha nem nyújtjuk azokat az aktív munkaerő-piaci szolgáltatásokat,
azoknak az embereknek személyre szabott támogatásokat, képzéseket, nem biztosítjuk a
számukra, akkor tulajdonképpen nyugdíjazottból munkanélküliek lesznek, és nem adófizető

állampolgárok. Ez egy nagyon fontos szempont, aminek az új rendszerben benne kell lennie,
és ezt mindenképpen támogatjuk, és várjuk a kormánytól. Ennyit mondanék csak. Még
egyszer megköszönöm mindenkinek a részvételt és az érdeklődést, és az LMP egy új
progresszív és az integráció felé haladó koncepciót mindenképpen támogatni tud. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság keretei között más hozzászólási szándékot
nem látok. Akkor megadjuk a szót meghívott vendégeinknek. Balogh Zoltánnak adom meg a
szót, a védett szervezeteket érintően elég sokfajta álláspont rögzítésére sor került a bevezető
prezentációban, úgyhogy mint a Védett Szervezetek Országos Szövetségének az elnöke,
Balogh Zoltán úr, parancsoljon!

Meghívottak hozzászólásai

BALOGH ZOLTÁN elnök (VSZOSZ): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a
lehetőséget. A két kutatáshoz szeretnék nagyon kevés kiegészítést tenni. Mind a két kutatás
most a prezentációban nem szólt arról, hogy a védett szervezeteknek van egy speciális
sajátossága, mármint utalás elhangzott arra, hogy olyan foglalkoztatást is végeznie kell, amely
a nyílt munkaerőpiacra nem helyezhető ki. Tehát, amikor mérünk statisztikai adatokat, és azt
vizsgáljuk, hogy melyik munkaadó milyen százalékban helyez ki munkavállalót a nyílt
munkaerőpiacra, akkor azoknak a kihelyezését, akik a nyílt munkaerőpiacon nem
foglalkoztathatók, nem tudja ez a szervezet teljesíteni.

A másik dolog, és ezt Pulay főigazgató úr kiválóan ismeri, ezeknek a szervezeteknek
nem lehetett eddig feladatuk, hogy az integrált, nyílt munkaerőpiacra készítsenek fel
munkaerőt. Minden évben szerződés köti őket arra, hogy milyen nagyságrendben kell
megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatni, és az egyre csökkenő támogatást a saját
termelési árbevételükből kell kiegészíteni. Tehát ellentmondás jelenik meg a jelenleg működő
rendszer és a mögött a részben EU-s, részben társadalmi elvárás mögött, aminek az átalakítása
jelenleg napjainkban is, a kormányzaton belül, a parlamenten belül és az érdekegyeztetési
rendszeren belül is folyik. De azt gondolom, ezt az irányt fel kell erősíteni, és egy nagyon
jelentős szerep, amire mind a két kutatás utalt, ezek, az itt lévő munkaerő túlnyomó többsége
szakképzetlen, vagy ha rendelkezik valamiféle szakmai képzéssel, akkor azt nem
gyakorolhatja, mert az orvosi rehabilitáció keretében őt visszahelyezni nem vagy csak külső
segítséggel lehet. Tehát ezekkel kiegészítve azt gondolom, hogy nagyon sok olyan értékes
információ hangzik ma itt el, amit a jogalkotói munka során, gondolom, az illetékes
minisztériumok figyelembe fognak venni, és úgy gondolom, hogy rövid időn belül az a fajta
elvárás, az a fajta átalakítás, ami részben már a Széll Kálmán terv programjaiból ismertté
válik, részben később válik ismertté, azok megindultak, hiszen az az öt százalékos, nyílt
munkaerőpiacra való kibocsátás, ami akár a fejlett nyugati országokban, a 15-öknél
megvalósult, az nálunk sem egy elérhetetlen feladat, de arra kell ösztönözni, átállítani ezeket a
szervezeteket. Ennek a képzés a jelentős része, jelentős része a munkatapasztalat-szerzés és az
az az ösztönző képzési rendszer, ami – mondjuk – a védett szervezeteket is fogja majd abba az
irányba mozdítani, hogy részben helyezzenek ki munkaerőt, részben legyen egy védőernyő
azoknak, akik a nyílt munkaerőpiacon egyáltalán nem foglalkoztathatók.

Még egy momentumot talán ehhez. Ez a rendszer idáig azokban a településekben
lényeges foglalkoztatási gondot tudott megoldani, ahová egyébként az ipar egyéb szerkezetei
nem jutottak el. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr! Parancsoljon!

TASNÁDI SÁNDOR elnök (MÁÉSZ): Köszönöm szépen a lehetőséget. Nagy
örömmel hallgattam az előadásokat, régebbről is ismertek voltak ezek a tanulmányok, hiszen
2009-esek. Azt gondolom, nagyon sok idő telt el azóta és egy picit más lett a helyzet is.
Ennek kapcsán akartam szót kérni.

Nem szeretném, hogyha az következne be mint nagyon sok váltáskor, hogy a
fürdővízzel kiöntjük a gyereket. Azt gondolom, hogy Balogh Zoltán úr némiképp utalt erre a
problémára, hogy nehogy elfelejtsük, hogy működik egy foglalkoztatási rendszer, ami esetleg
ezeket a bizonyos szolgáltatásokat is tökéletesen fel tudta volna vállalni, ha lehetősége lett
volna. A komplex rehabilitációs rendszer bevezetése után mindenféle erőfeszítésünk ellenére
részesei nem lehettünk semmi ellenében a szabályok miatt, az egész szabályrendszer
működtetése miatt. Úgyhogy akkor, amikor előtérbe jött a szolgáltatók fontossága, ez
egyébként nagyon is fontos és kell is és ezt fejleszteni is kell, de nem szabad elfelejteni, hogy
ebben a rendszerben nagyon komoly szerepet vállalhattak volna a foglalkoztatók, akik
akárhogyan is vesszük, több tízezer embert foglalkoztatnak. Van itt egy kimutatás a 14.
oldalon, ahol hány ember, milyen támogatások vannak szerepel. És ezek a programok, hogy a
szolgáltatóknál hány embert érintett a dolog, gyakorlatilag nincs is létszám. Tehát, ha azt
veszem, hogy legalább 20-22 éve működő rendszer, ahol igenis foglalkoztatnak megváltozott
munkaképességű, rászoruló embereket, nagy létszámban, lehet, hogy át kéne strukturálni, az
adekvát ellátás irányába el kéne mozdulni, remélem, az új rendeletek mindezt figyelembe
veszik, úgy gondolom, hogy igen, mert nagyon sok jel mutat erre, ez azt jelenti, hogy adat
nélküli, mert egyszerűen nincsenek adatok ezekre a szolgáltatásokra, és ez 2008. Azóta lehet,
hogy jobb a helyzet, de erről nem hallottunk semmit. Tehát nehogy véletlen aránymódosulás
következzen be. Ezt szerettem volna elmondani, valamint azt, hogy amikor itt a gazdasági
kimutatás van, hogy mit élünk meg, meg mit nem, ne felejtsük már el ennél az asztalnál, hogy
amikor azt mondjuk, hogy a költségvetési támogatásból a foglalkoztatók ennyi milliárdot
kapnak, annak a kétharmada a másik oldalon visszamegy. Mindig csak a költségvetés egyik
oszlopát mondjuk, és a másikat nem. A harmada marad a rendszerben. Ennél hatékonyabb
pénzkiáramlást pedig nem nagyon lehet elképzelni, én a törvényalkotók, a törvényt
befolyásoló képviselő urak és a képviselő hölgyek számára ezekre a problémákra szerettem
volna felhívni a figyelmet. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen Tasnádi Sándor elnök úrnak a véleményét. Harmadikként
Zalabai Péterné fejlesztési igazgató, a Motiváció Alapítvány részéről. Parancsoljon!

ZALABAI PÉTERNÉ fejlesztési igazgató (Motiváció Alapítvány): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Nagyon köszönöm a lehetőséget, én egy civil szervezet képviselőjeként, de
több civil szervezetet tömörítő szövetség elnökségi tagjaként is kértem szót, mégpedig amiatt,
hogy szeretném azokat a jó gyakorlatokat elmondani, amit a civil szervezetek mint
szolgáltatók és a fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiacon való
visszaintegrálását vállalták fel. A mi feladatunk az, hogy nagyon komoly erőfeszítéssel
próbáljuk felmérni azoknak az embereknek a képességeit, lehetőségeit, és arra vonatkozóan
személyre szabott, egyedi fejlesztési programokkal igyekszünk megvalósítani azt, hogy a
későbbiek során a 40, de van, ahol 50 százalékos nyílt munkaerőpiacra való kihelyezés
lehetősége megvalósuljon.

Azt szeretném mondani, és arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mivel nagyon
sok ember van, aki több mint tíz éve akár kiesett a munkaerőpiacról, tehát olyan
munkavállalói képességei sincsenek már, amivel rögtön munkába állítható lenne, ezért
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nagyon fontos volna arra fokozott figyelmet fordítani, hogy a felkészítési időtartam úgy
hosszabbodhasson meg, hogy azok az emberek, akik ebben a szolgáltatási folyamatban részt
vesznek, valóban felkészült és hosszan tartó munkavállalókká válhassanak, hiszen a
szervezetek többsége nemcsak kihelyezi az embereket, hanem hosszabb időn keresztül
képviseli őket, illetve nyomon követi a beilleszkedésüket, evvel segítve a munkaadókat is,
hogy valóban jó munkaerővé váljanak, és a szolgáltatásoknak nagyon fontos eleme, hogy a
munkaadókat is felkészítsék azoknak az embereknek a foglalkoztatására, akik ebben
fogadnak. És ezen felül nemcsak a munkaadókat, hanem a munkahelyi közösségekben
dolgozó munkavállalókat is igyekeznek a különbségek elfogadására és a befogadásra
megtanítani.

Ezért gondolnám, hogy valóban szolgáltatókra, a civil szolgáltatókra nagyon nagy
szükség van, és nagyon örülök annak, hogy itt olyan megjegyzések hangzottak el, hogy a
kormány szándéka ezeknek a szolgáltatásoknak a megerősítése, és a folyamatos
munkalehetőségének a biztosítása. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Bernáth Ildikó fogyatékosügyi
miniszteri biztosnak. Ildikó, parancsoljon!

BERNÁTH ILDIKÓ fogyatékosügyi miniszteri biztos: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Néhány rövid megjegyzést fűznék a két előadó tanulmányához. Az egyik rögtön a
támogatás összegéhez kapcsolódik, amelyet a Budapesti Intézet kutatója említett. A 60
milliárd forint számomra érthetetlen. Én 60 milliárd forintra még a legdaliásabb időkből sem
emlékszem, hogy ennyi lett volna a támogatáshoz kapcsolódó forrás. Ha jól emlékszem, itt a
táblázatban is mintha 52 milliárd lett volna talán 2000-ben. Azóta ez az összeg egyébként
ebben az évben legalábbis 42,5 milliárd, amibe három költségvetési sor tartozik. Hogyha
ugyanarról beszéltünk, akkor ez az összeg sosem volt 60 milliárd forint.

Ami az integrálást illeti, az 21 százalék, és a védett szervezetek egy százaléka, illetve a
kihelyezése a megváltozott munkaképességű embereknek, azért szeretném arra felhívni a
figyelmét a kutatásban részt vevőknek és a képviselőknek is, hogy egyvalamit ne felejtsünk
el. Azt, hogy ennek, véleményem szerint legalábbis legalább két oka van, egyrészt maga a
termelési struktúra, a másik pedig az emberi tényező. Én a négy állami vállalatot ismerem
nagyon jól. Már a négy, állami tulajdonban lévő szervezetet és az ott dolgozó embereknek a –
megkockáztatom, hogy - a 80 százaléka, de lehet, hogy a 90-et is eléri, ott kezdte a
pályafutását valamikor. Ott álltak munkába, és azóta is ott dolgoznak. Ez az emberi tényező.
Azok az emberek, mi erről sokszor beszéltünk a cégvezetőkkel, azok az emberek, akik ott
tanulták meg azt a szakmát, amit azóta is folytatnak, és ott élték le sok esetben a fél életüket,
gyakorlatilag egy integrálást úgy élne meg, mintha őt száműznék, és elbocsátanák a
munkahelyéről. Mert hogyha átalakításról beszélünk, ezt mindenképpen figyelembe kell
venni, és csakis úgy lehet egy ösztönzőrendszert bevezetni, ami az újonnan belépőkre
vonatkozik, és nem azokra, akik ott dolgoznak a FŐKEFE-nél súlyosan látássérült emberek
20-25 éve. Ezt azért jó lenne nem elfelejteni. Ez az egyik megjegyzésem.

A másik pedig az, hogy a sokat emlegetett alternatív szervezetek jellemzően
szolgáltatást végeznek, mármint olyat, hogy felkutatják a munkáltatót, meg a munkavállalót.

A másik szervezeti forma, már ami a védett szervezeteket illeti, azok pedig termelési
eszközökkel, komoly beruházásokkal bíró termelő cégek. Tehát én nem gondolom, hogy az
almát a körtével össze lehetne hasonlítani.

Természetesen fontosnak tartjuk, és valóban a szakmai megbeszélések során ez
többször elhangzott, és igyekszünk a későbbi szabályozásban figyelembe venni, hogy ne
ragadjanak benn azok az újonnan bekerülő megváltozott munkaképességű munkavállalók a
rendszerben, hanem meghatározott ösztönzővel arra serkentsük mind a munkáltatót, mind a
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munkavállalót, hogy a lehető legrövidebb idő alatt, már ami az orvosi szakértői véleménnyel
megegyezik természetesen, kikerüljön a nyílt munkaerőpiacra.

Elhangzott az is, hogy védett piacot kellene biztosítani, mert ez lehetővé tenné, hogy
kiszámíthatóbb és biztonságosabb legyen a foglalkoztatás. Ezzel teljes mértékben
egyetértünk, olyannyira, hogy az itt ülő szervezetek képviselői tudják, hogy készítettünk egy
kapacitásfelmérést, mert arról fogalma nem volt senkinek, hogy melyik szervezet mire képes.
Ahhoz, hogy bármilyen változás legyen, ahhoz azt kellene tudnunk, hogy hol mit gyártanak,
milyen szolgáltatást végeznek ahhoz, hogy utána a piacon, a közbeszerzési törvény
elfogadását követően, mert ha jól emlékszem, ma kezdi el talán tárgyalni a parlament,
lehetősége legyen megjelenni.

A csökkenő támogatás mellett piaci árbevételből kell pótolni a hiányt, mondta Balogh
Zoltán úr a VSZOSZ elnöke. Ez kétségtelenül így van. Én azzal teljesen egyetértek, hogy az
megengedhetetlen, főleg ebben a költségvetési, gazdasági helyzetben, hogy számolatlanul
folyjon ki a költségvetésből a támogatás és megmaradjon ugyanazon a szinten, ami ezelőtt
négy vagy öt évvel volt, és ne történjen semmi. Ezt sajnos nem teszi lehetővé a jelenlegi
helyzet, igen, arra sarkaljuk és arra ösztönözzük a cégeket, hogy találják meg azokat a piaci
szegmenseket, amelyekkel sikerrel tudnak szerepelni, és eladható termékeket és
szolgáltatásokat végezzenek, mert azt nem tudjuk elfogadni és nem is fogja ezt a költségvetés
támogatni, hogy kizárólag látszatmunkák menjenek a különböző szervezeteknél.

Nagyon fontosnak tartom azt többek között, mert mindenre nem tudok kitérni, mert az
idő rövid, de nagyon fontos volt többek között az, amit Pulay úr is említett, hogy miközben a
versenyszférában van egyfajta támogatási rendszer, mert azért ne felejtsük el, hogy itt nem
kizárólag a védett szervezetek és a költségkompenzációs bértámogatásban részes szervezetek
kapnak támogatást, hanem az uniós forrásokból a versenyszférában is elindult egy elég
jelentős program, nem kicsi összeggel, ennek a hatását még nem tudjuk, még nem mérték fel
a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársai, illetve a háttérintézmények.

Egy biztos, hogyha a költségvetési intézményekre is ugyanúgy vonatkozik az 5
százalékos rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség, mint ahogy egyébként igen, akkor meg
kell vizsgálnunk, hogy mit tehetünk azért, hogy a költségvetési szervezetek, illetve
költségvetési intézmények is részt vehessenek a különböző támogatásokban. Egy problémát
látok ebben, hogy az európai uniós irányelvek ezt mennyire teszik lehetővé, vagy mennyire
akadályozzák, mert időnként borotvaélen táncol minden olyan állam, kormány, amelyik ezt a
támogatási formát továbbra is fenn kívánja tartani, mert az európai uniós irányelvek egyre
jobban megszigorítják ezeket a lehetőségeket a versenysemlegességre hivatkozva.

Röviden ennyit, és még egy megjegyzést szeretnék mondani, visszatérve a támogatás
összegére, engedjék meg, hogy a tisztelt képviselők figyelmét felhívjam arra, hogy ez a
kétszeres, meg háromszoros különbség, ami a védett szervezetek javára szól, ez nem igazán
így van, ugyanis a költségvetési kompenzáció mellett bértámogatásban is részesülnek a
szervezetek, és ebben az évben van olyan szervezet, ahol ennek a támogatásnak az összege
magasabb, mint az, amit a védett szervezetek kapnak. Tehát ez az igazsághoz vagy a jelenlegi
tényekhez hozzátartozik. Nyilván, a 2008-2009-es adatok ezt még nem tartalmazhatták.
Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Néhány összegző gondolatot szeretnék megfogalmazni a
mai konzultatív együttlétünk kapcsán.

A munkaerőpiacot érintően azt mindnyájan tudjuk, hogy vannak hátrányos helyzetek,
nyilván vannak – idézőjelbe tetten – hátrányt élvezők. De nemcsak a megváltozott
munkaképességűek, ők is, igen, de ugyanígy a pályakezdő fiatalok, meg az ötven év feletti
munkavállalási szándékkal bíró, a halmozottan hátrányos helyzetű térségben élők, exponáltan,
duplikáltan hangzott a hátrányos helyzetben élő, de adott esetben olyan személyes
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adottságokkal bírók, akik a munkaerőpiac igényeihez nem tudnak közvetlen formában
kapcsolódni, mondjuk nem kellően iskolázottak, szakképzettek. Ezek a célfelületek mind-
mind sújtottjai ilyen értelemben a munkaerőpiacra való jutás lehetőségeinek.

Azt gondolom, hogy nem véletlenszerű, hogy a mai napon, és köszönöm még egyszer
Kaufer Virág képviselő asszonynak, hogy közösen, együttgondolkodva a bizottság több
tagjával, ezt a kérdéskört az asztalra tudtuk tenni, mert az a szándék, hogy ezekkel a célzott
felületekkel intenzíven foglalkozni kell, akár a főbizottság keretei között is, ez
meggyőződésem szerint is fontos.

Felvillantásra kerültek a problémák, nyilván mélyelemzés tárgyává nem tettük, de a
felvillantás arra módot és lehetőséget ad mindnyájunknak, akár a bizottság tagjainak, akár
tisztelettel köszönve azoknak, akik a bizottság ülésén itt vannak, és talán azoknak is, akik
nincsenek itt, de tesznek és tehetnek az ügy érdekében, hogy a törvényi változások
előkészítése kapcsán minél intenzívebben folyjanak, folyjunk bele abba a folyamatba, ami
abba az irányba viheti a történetet, ami ezeknek az embereknek az érdekét szolgálja. Tehát
szükség szerint ezeknek a mélyebb elemzéseknek a kibontására is készek vagyunk, nyilván
nem feltétlenül bizottsági keretek közepette. Azt gondolom egyébként az összegző mondatok
legvégén, hogy mindannak, amiről beszélünk, annak a kulcsa abban van, hogy legyenek
bővülő új munkahelyek Magyarországon. Hogyha ez több százezres nagyságrendben
utolérhető, akkor a célzott felületek tekintetében való problémák megoldása is könnyebbé
válik. Még egyszer nagy tisztelettel köszönetet szeretnék mondani Pulay Gyula főigazgató
úrnak, Scharle Ágota ügyvezető partner, kutatásvezető asszonynak azért, hogy azokat a
prezentációkat, véleményeket meghallgathattuk, amelyeket ők összegeztek, köszönöm
miniszteri biztos asszonynak, hogy fontosnak tartotta, hogy a bizottsági ülés keretei között itt
legyen velünk együtt, és megossza a véleményét, és köszönöm minden érdeklődőnek,
véleményformálónak is, hogy itt volt velünk.

Ezzel a mai első napirendi pontunkat lezárom. További jó munkát kívánok
mindannyiunknak ezen témakör kapcsán is.

Egyebek

A bizottság tagjait arra kérem, még ne menjenek el. A második napirendünk az
egyebek. Nekem egyetlen egy közlendőm van, az pedig az, hogy előreláthatólag a jövő hét
hétfőn már nem tartunk bizottsági ülést. Ez azt jelenti, hogy a mostani ülésünk ennek az
idénynek a záró ülése. Bárkinek van-e bármilyen bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Akkor
a mai ülésünket bezárom, szép napot kívánok mindenkinek, úgy tűnik, hosszú napunk lesz.

Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 50 perc)

Gúr Nándor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


