
 
 

Ikt. sz.: FMB/51-2/2012 
 

A399-1/2012. sz. ülés 
(A399-6/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 
Ellenőrző albizottsága 

2012. április 10-én, kedden, 15 óra 15 perckor  
az Országház főemelet 55. számú tanácstermében  

megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 



-  - 2 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Megjelent 4 

Elnöki bevezető 5 

A napirend ismertetése és elfogadása 5 

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
kialakításáról, működéséről 5 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 5 

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója a közszférát érintő leépítések miatt létrejött 
Karrier Híd Programról 14 

Dr. Barta Zsuzsanna (KIM) hozzászólása 14 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 15 

Az albizottság 2012. első félévi munkaprogramjának megvitatása és elfogadása 22 

Szavazás 22 

 

 

 



-  - 3 

Napirendi javaslat  
 

1. Az albizottság 2012. első félévi munkaprogramjának megvitatása és elfogadása 

  

2. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
kialakításáról, működéséről 

Előadó: 

Komáromi Róbert főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

  

3. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója a közszférát érintő leépítések 
miatt létrejött Karrier Híd Programról 

Előadó: 

Komáromi Róbert főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal) 

 

4. Egyebek 



-  - 4 

Az ülés résztvevői 
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Bertha Szilvia (Jobbik), az albizottság elnöke  
Szedlák Attila (Fidesz) 
Polics József (Fidesz)  

Helyettesítési megbízást adott   
Szél Bernadett (LMP) Bertha Szilviának (Jobbik) 
Szedlák Attila megérkezéséig (Fidesz) Polics Józsefnek (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Agg Géza elnök (Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége) 
Bálint István főigazgató-helyettes (Nemzeti Munkaügyi Hivatal) 
Dr. Barta Zsuzsanna (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Komáromi Róbert főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal) 

 



-  - 5 

(Az ülés kezdetének időpontja:15 óra 12 perc)  

 

Elnöki bevezető 

BERTHA SZILVIA (Jobbik), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel üdvözlöm a vendégeinket és a bizottság tagjait is. Megállapítom, hogy 
határozatképesek vagyunk - a helyettesítési megbízásokat is figyelembe véve. Szedlák Attilát 
helyettesíti Polics József, én pedig Szél Bernadettet helyettesítem, így tehát megvagyunk, és 
négy kezünk van. 

A napirend ismertetése és elfogadása 

Elsőként szavazzuk meg a napirendet, ha ez így megfelelő az eredetileg kiküldött 
meghívó szerint. (Szavazás.) Nagy egyetértésben megszavaztuk. 

Javaslatot teszek arra, hogy a napirendi pontokat cseréljük meg, a második legyen az 
első, az első pedig a harmadik. Amennyiben ezt elfogadjuk, akkor jelezzük. (Szavazás.) Ezt is 
elfogadtuk. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
kialakításáról, működéséről 

Az 1. napirendi pont a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója a Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal kialakításáról és működéséről. Köszöntöm Komáromi Róbertet. Az lenne 
a kérdésem, hogy az írásban kiküldött tájékoztató tekintetében szükség van-e a szóbeli 
ismertetésére. (Jelzésre:) Nincs. Esetleg kíván-e kiegészítést tenni valamilyen formában? 
(Jelzésre:) Nem.  

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

Akkor sorolhatjuk a kérdéseket - lényegre törőek vagyunk. Először megkérdezem 
Polics Józsefet, hogy esetleg kíván-e kérdést feltenni. (Jelzésre:) Ha nem, akkor majd én 
kérdezek. Az lenne az első kérdésem, hogy majd milyen módon követhető nyomon a 
beolvadó szakterületek hatékonysági és költségváltozása. Most tulajdonképpen összeolvadt 
három intézmény, és a költségvetésből immár nem pántlikázottan érkeznek például a célzott 
támogatások, hanem tulajdonképpen nem is tudjuk, hogy mi alapján és hogyan sikerül 
kilobbizni melyiknek, hogy szakmailag indokolt vagy nem indokolt támogatásokban 
részesüljenek. Ezeknek a hatékonyságvizsgálata hogyan kivitelezhető? Mi az eddigi 
tapasztalat? Tulajdonképpen január 1-jétől már működik. Ez lenne az első kérdésem. 

 
KOMÁROMI RÓBERT főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal): Köszönöm szépen 

a kérdést. Bemutatkoznék: Komáromi Róbert vagyok, és a meghívóval ellentétben nem a 
Nemzetgazdasági Minisztériumot képviseljük, hanem magát a háttérintézményt, a Nemzeti 
Munkaügyi Hivatalból érkeztem a kollégáimmal együtt. 

Az első kérdésre olyasmi választ tudnék adni, hogy ha megnézzük a korábbi 
szervezetek költségvetését, amelyek szintén a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetén belül 
helyezkedtek el, tehát a három beolvadt szervezet költségvetését, akkor az előirányzatok 
albontása a személyi, dologi és beruházási alcímeket viseli, és a jelenlegi költségvetési 
struktúrában is a magyar költségvetési törvény szerint ezekben a fejezeti alcímekben tudunk 
gondolkodni, hiszen ez a törvényi felhatalmazás, hogy ezekről a sorokról nyújtsunk 
elszámolásokat. 
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Ami a kérdést illeti, gondolom, a Munakerő-piaci Alapra, illetve a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alapból nyújtott támogatásokra gondol a képviselő asszony, a tisztelt elnök 
asszony. 

 
ELNÖK: Azokra is. 
 
KOMÁROMI RÓBERT főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal): Itt azt kell 

hangsúlyozni, e forrás kezelése tekintetében, hogy mint az elkülönített állami pénzalapok 
kezelése a Nemzetgazdasági Minisztérium, a miniszter úr irányításával történik, tehát nem a 
háttérszerv az, amely felügyeli ezt az alapot, hanem a minisztériumban, a 
kormányhivataloknál marad, illetve az ebből kiutalt vagy kiutalható támogatások, ellátások 
költségeinek az adminisztrációja pedig a helyi területi szerveknél jelennek meg, tehát a 
munkaügyi központok és kirendeltségek ügyfeleit illetik ezek a támogatások. Ilyen 
értelemben alapkezelési feladatot csak részben lát el a központi hivatal. Amennyiben ellát az a 
képzési terület és ott nem változik semmi, tehát nem az intézményi költségvetés részeként van 
jelen a Munkaerő-piaci Alap, most már Nemzeti Foglalkoztatási Alap költségvetéssel, hanem 
az alap költségvetéséből követhető nyomon az egyes támogatások, ellátások folyósításának 
szabálya, illetve céljai, tehát ebben változás a központi hivatal vagy hivatalok integrációja 
kapcsán nem történt. 

 
ELNÖK: Ehhez kiegészítő kérdésem lenne. Elismerem, hogy ez egy nehezen 

megfogható kérdés, hogy a szakmai szempontok mennyire tudnak érvényesülni 
tulajdonképpen a három egybeolvadt intézmény egyes elemei szempontjából akár a 
döntéshozás, akár a létszámok kialakítása, a humánpolitika tekintetében vagy úgy általában. 
Nekünk az a legnagyobb aggályunk, hogy az egybeolvadással létrejött egy nagy intézmény, és 
igazából itt az egésznek nézik a költséghatékonyságát, amely az egyes területek szakmai 
hatékonyságát jelentősen rontja. Például a mi nagy félelmünk az OMFF átalakítása, és erre 
majd külön ki is térek. 

 
KOMÁROMI RÓBERT főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal): Köszönöm szépen 

a kérdést. Kormánytisztviselők vagyunk, a mi alapvetéseinket a törvények és a vonatkozó 
jogszabályok és rendeletek határozzák meg. ezekben változás - attól, hogy az integráció 
megtörtént - nem történt. Ami történt, hogy a három szervezetben a funkcionális egységek 
összeolvadtak, a szakmai területek önállósága viszont megmaradt. A központi szerv és a 
minisztériumok közötti munkamegosztás alapvető kérdésekben nem változott, a központi 
hivatal, illetve a területi szervek - amelyet most már kormányhivatalok szakigazgatási szervei 
látnak el - munkamegosztásában változás nem történt. 

 
ELNÖK: Nagyon sajnáljuk, hogy a minisztériumtól végül is nem jelent meg senki, 

mert hozzá címeznénk a kérdést, hogy mi értelme volt az összevonásnak. Ezt a kérdést 
nyilván önökhöz nem nagyon tudjuk címezni, mert ha mégis megmaradtak külön az 
egységek, akkor mi értelme volt ennek a nagy összegyúrásnak. Tulajdonképpen ezt nem 
látjuk. Létszámot lehetett volna csökkenteni - és költségvetést - úgy is, ha megmaradna külön-
külön szervezeti egységként. Az egészben én személy szerint abszolút csak egy 
központosítást látok, amely egy bizonyos szinten túl nyilván a szakmaiságot is gyilkolja. 
Tehát mi ilyen aggályokat tudunk megfogalmazni. 

Most konkrétan rátérnék az OMMF-re. Ez egy komoly kérdés, hogy a munkaügyi és 
munkavédelmi ellenőrzés rendszerében az önök megítélése szerint csökkentek vagy nőttek a 
feladatok, mert innen - a törvényalkotásból vagy a jogalkotásból - tekintve lényegesen több 
feladat került önökhöz. A működési szabályzatból látszik - nem is tudom, a 37-48. oldalakon 
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felsorolják -, hogy mennyi mindent kell csinálnia és ellátnia, és ehhez képest jelentősen 
csökkent a létszám. Például tételesen van egy olyan kimutatás, hogy a felügyelők száma 
hogyan változott. Mi azt találjuk, hogy ha jól tudom, összesen 11 vagy 17 felügyelő maradt 
Pest megyében és tekintve, hogy körülbelül félmillió alkalmazott van és nem tudom, mennyi 
cég, ez egy nevetséges létszámnak tűnik. Úgy gondoljuk, hogy jelen helyzetben, ha csak a 
bérkompenzáció vizsgálatát nézzük, akkor ez már önmagában jelentősen megnöveli a 
feladatokat. Ehhez képest nagyon megkurtították a valódi végrehajtói létszámot. 

 
KOMÁROMI RÓBERT főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal): Ez egy alapvetően 

háromszintű rendszer. Mi a középső szinten vagyunk. Az első szint a minisztérium szintje, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium szintje, ahol stratégiaalkotás, jogszabály-előkészítés folyik, 
illetve a háttérintézmények beszámoltatásáért felelős ebben a folyamatban úgymond érdekelt. 
Van egy középirányító szint, amely már mi vagyunk, és vannak a területi szintek, a 
munkaügyi kirendeltség, illetve a munkaügyi ellenőrzés, a munkabiztonság területén az adott 
szakigazgatási szerv, amelyek két éve, január 1-je óta a megyei kormányhivatalok 
szakigazgatási szerveiként működnek. Tehát erről a három szintről beszélhetünk. Mi a 
középső szinten vagyunk. 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, illetve az egyik jogelőd intézmény, amely itt szóba 
került, az OMFF, korábban sem működtette a területi ellenőrzést - ez a középirányítói szint -, 
a területi szervek végezték a munkaügyi, munkabiztonsági ellenőrzést, tehát nem a központi 
hivatal irányította ezt az adott konkrét ellenőrzést. A beszámoltatást, a szakmai irányvonalat, a 
szakmai irányítást igen, de a konkrét ellenőrzési tevékenység mindig a megyei szervezetnél 
történt, és ebben sincs változás. Amennyiben az a kérdés merül fel, hogy konkrétan hány 
ellenőr van az egyes szakigazgatási szervekben, akkor ebben írásban fogunk tudni választ 
adni. Megmondom őszintén, erre most nem készültem, hogy melyik megyében konkrétan 
hány ellenőr tartózkodik, és még egyszer mondom, ez most már a megyei kormányhivatalok 
feladatellátására vonatkozó létszám, tehát ha a statisztikai adatot kérdezi. (Szedlák Attila 
megérkezik.) 

 
ELNÖK: Van-e még kérdés? (Nincs jelentkező.) Konkrétan kiszámolgattam, hogy az 

eredeti 186-ból, ami 2010-ben volt, most 147-en maradtak. Tehát én erre a végszámra 
jutottam - most márciustól. Mindamellett, hogy az SZMSZ szerint bővültek a feladatok, 
nekem most az lenne a kérdésem, ez a két dolog mennyiben egyeztethető össze, hogy a 
létszám jelentősen csökkent, miközben a feladatok bővültek. 

 
KOMÁROMI RÓBERT főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal): A konkrét 

kérdésre konkrét választ lehetne adni, ha pontosan tudnánk, hogy mire gondol a tisztelt elnök 
asszony, hogy konkrétan mely megyében csökkent az ellenőrök száma. 

 
ELNÖK: Ez kifejezetten a munkaügyi és munkavédelmi hatóságra vonatkozik, tehát 

az OMMF-nek 2010-ben volt 186, és ebből márciusra a hivatal munkaügyi és munkavédelmi 
egységében maradtak 147-en. Erre jutottam, de lehet, hogy 48 vagy 46.  

 
KOMÁROMI RÓBERT főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal): Ki az alany? Nem 

az ellenőrök.  
 
ELNÖK: Ahogy előbb említette, ők a központi szerv. 
 
KOMÁROMI RÓBERT főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal): Szögezzük le, 

hogy nem végeznek területi szinten ellenőrzést. 
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ELNÖK: Ez már független az előbbi megyei számtól. Ez egy önnek címzett kérdés. 
 
KOMÁROMI RÓBERT főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal): Csak hadd értsem 

meg, hogy mi a kérdés. 
 
ELNÖK: A kérdés az, hogy ennyi létszámmal ellátható-e a feladat. Nyilván erre azt a 

választ fogom kapni, hogy igen. 
 
KOMÁROMI RÓBERT főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal): Igen, és akkor 

abban hadd adjak még plusz információt, hogy azt is érdemes végiggondolni a konkrét 
kérdésben, hogy a létszámot most áttekintettük, a másik, amelyik benne volt az eredeti 
kérdésben konkrétan, hogy az adatok csökkentek vagy bővültek, hogy rövidebb vagy 
hosszabb lesz az SZMSZ, hogy többet tartalmaz-e az SZMSZ vagy kevesebbet. Az én 
számításaim szerint a három beolvadó szervezetnek volt körülbelül 600 oldalas SZMSZ-e, ha 
a hármat egymás mellé tesszük. Ebből a háromból - jó értelemben - gyúrtunk egyet, hiszen a 
323/2011. jogszabály megadta azt a lehetőséget, hogy a közös cégnek egy SZMSZ-t 
gyártsunk, ebben az egy SZMSZ-ben rendszereztük a feladatokat. Annak érdekében, hogy ne 
legyenek párhuzamos munkavégzések, csökkentettük a redundanciákat, csökkentettük a 
párhuzamosságokat, próbáltuk egy ésszerű, áttekinthető SZMSZ-ben rögzíteni a hivatal 
feladatait, amely - még egyszer mondom - nem a területi ellenőrzéssel, hanem a központi 
irányítással foglalkozik. 

 
ELNÖK: Akkor most kérném rögzíteni hivatalosan is, ha a területi 

létszámváltozásokat megkaphatjuk, mert nekünk olyan aggodalmaink is vannak, hogy mivel 
csökken az ellenőrök létszáma, csökkenni fog a területi munka és az ellenőrzések száma. Ez 
összességében véve jobb statisztikákat fog eredményezni, ami további csökkentést fog 
indokolni, és a vége az lesz, hogy olyan minimális szintre fog lecsökkenni az ellenőrzési 
rendszer, hogy tulajdonképpen a jogszabályok végrehajtása ezzel lesz egyenértékű. Nagyjából 
most is elég rossz a helyzet, tehát tulajdonképpen hamis adatokat fog generálni. 

Alelnök úrnak van-e kérdése? Vagy a képviselő úrnak? (Jelzésre:) Nincs. Elnök úr 
kíván-e szólni?  

 
DR. AGG GÉZA elnök (Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége): Ha lehet szólnia 

egy meghívottnak, akkor néhány szót szólnék. A Közszolgálati Szakszervezetek 
Szövetségének az elnöke vagyok. Elnézést, hogy ilyen húsvét utáni rekedt állapotban vagyok, 
elnézést kérek. Azért örülök a kérdéslehetőségnek, mert a szakszervezeteket tekintve a 
háromból két szervezetnél - az OMMF-nél és az NSZFI-nél is több tagunk volt, és hogy van-
e, azt nem tudom - szétesett a szakszervezet az átszervezés következtében, és ezt nagyon 
sajnálom. 

Kérdezném is a főigazgató úrtól, hogy lát-e reményt. A MEH eddigi 
szakszervezeteinek esetleg az FSZH-val való megerősítése közös érdek, mert mi az ügyek és 
a vezetés mellett voltunk és vagyunk mindig, hogy ezt létrehozzuk. Szakmailag annyit, hogy 
az OMMF-nél, ahogy az elnök asszony is mondta, nagy létszámcsökkentés volt a frontokon, 
ahogy egyébként a közszférában általában. Sok helyen már alig van katona, annyi tiszt van, 
aki az ellenőrzéseket végezze, csak bérkompenzációval, a munkaügy és a biztonság területén 
is. Balszerencse ebből a szempontból, hogy kevés építkezés van, mert ha sok építkezés lenne, 
akkor a diszkrepancia a kapacitás és a tényleges igények között igen nagy lenne. 

Az NSZFI-RŐL pedig annyit, hogy több, mint 100 fős létszámleépítés volt. Én 
egyébként főállásban dolgoztam az Oktatási Minisztériumban, ahonnan most mentem 
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nyugdíjba 30 év után, tehát szakmailag az ottani ügyekkel állok talán a legközelebb a 
munkavédelemhez. Az elmúlt évtizedekben nagyon sokat dolgoztam együtt velük. Új 
köznevelési törvény van, új szakképzési törvény van, új felsőoktatási törvény van. Tehát ha 
valahol, akkor az NSZFI területén az OKJ-átvezetések, a kamarák szerepe fontos és így 
tovább. Tehát azon túl, hogy az SZMSZ nagyon hosszú és rengeteg feladatot sorol fel, igen 
nagy kihívások várnak a hivatalra. Én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt egy 
nem kellően megalapozott döntés volt, amiben a jelenlévők szerepét nem kívánom kiemelni 
és nem is kérek tőlük választ, mert lehet, hogy el se vállaltam volna az elmúlt hónapokban, 
március 1-jétől ezt a funkciót, hihetetlen álmatlan éjszakáim lennének, és lehet, hogy nem is 
tudnék aludni. Felhívnám a figyelmet arra, hogy ha máskor ilyen összevonás, átépítés, 
leépítés lesz, akkor azt szakszerűbben kell megoldani, hogy a feladatok ne sérüljenek. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tessék! 
 
KOMÁROMI RÓBERT főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal): Köszönöm szépen 

a kérdést. Az elnök asszony által feltett előbbi kérdésére válaszolnék, tisztelt elnök asszony. 
Az előbbi kérdésére, mielőtt az elnök úr kérdésére válaszolnék, annyit jeleznék, hogy a 
területen dolgozó ellenőrök, felügyelők, ahogy említettem, a KIM fejezet alá tartoznak. Tehát 
az írásbeli kérdést a KIM felé kellene érkeztetni. Javasolnám ezt. Tehát nem a mi munkáltatói 
jogviszonyunkban vannak, hanem a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetébe 
tartozó megyei kormányhivatalokhoz tartoznak ezek az ellenőrök. Szívesen segítünk a 
létszámok megadásában, de mint munkáltató, a megyei kormányhivatalok állományába 
tartoznak ezek a kollégák. 

Ami az úr kérdésére vonatkozik, köszönöm szépen a kérdést. Itt három hivatal, a 
Munkaügyi Felügyelet, az NSZFI és a korábbi Foglalkoztatási Hivatal integrálásáról tudunk 
beszélni. Amennyit én tudok a két beintegrálódó fél átvett információjából - akkor még nem 
én voltam a munkáltató képviselője -, a tavalyi évben történt meg a létszámelbocsátás. Az 
NSZFI főigazgató asszonya, amikor kineveztük őt, sajnálattal vette tudomásul, hogy a 
Közalkalmazotti Tanács nem működik az NSZFI-ben, ezért írásban fordult a szakszervezet 
irányába annak érdekében, hogy működjön. Erre az írásbeli kérdésére írásban és szóban nem 
kapott választ. Majd amikor a létszámleépítésről szóló kormánydöntés megszületett, a 
jogszabály kihirdetésre került, akkor írásban tájékoztatta a szakszervezetet annak érdekében, 
hogy tudjanak együttműködni. Írásban, szóban válasz nem érkezett. 

Ami a Munkaügyi Felügyeletet illeti, az elnök úr arról tájékoztatott engem, hogy 
írásban és szóban történt kommunikáció a szakszervezet képviselőivel. Erről emlékeztető is 
készült. Az emlékeztető arról szól, hogy hogyan tudnak szakszervezeti szempontokat 
beépíteni a létszámelbocsátások humánus kezelésébe.  

Ami engem illet, hogy ezek a szerveink, ahol képviseltem a munkáltatót, nagyon 
szívesen látják az önök képviselőit annak érdekében, hogy tudjunk együtt dolgozni. Fehér úr, 
tudom, hogy ez egy másik dolog, de Fehér úr jelezte is ezt az igényét tavaly decemberben, 
majd januárban is, amire egy pozitív tartalmú választ adtam. Nagyon szívesen látjuk önöket, 
hogy tárgyaljunk. 

 
ELNÖK: Köszönjük a választ. Megint csak egy ténymegállapítás, ami érdekesség, és 

nyilván ezt a kérdést is a minisztériumnak kellene feltennem, hogy a hivatalból elvileg 239 főt 
küldtek el költségcsökkentés, illetve takarékosság, nyilván racionalizálás címszó alatt. 
Eközben akik megmaradtak, azoknak az egyes besorolási kategóriáknál megemelték a bérét. 
Tehát összességében véve amit spóroltak azzal, hogy elküldték az embereket, egy jelentős 
részét béremelésre költötték. Ez a humánerőforrás-résznél található, az adatokból lehet 
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kiszámolni ezt. Ezzel kapcsolatban megint a minisztériumnak tenném fel a kérdést, hogy ha itt 
lennének, de így mondjuk nehéz. 

Most itt kiderült, lenne olyan kérdésünk, amely az eredetileg kettős foglalkoztatói 
jogkört érinti, de most már kiderült, hogy hármas, a kirendeltségeken dolgozóknál a szakmai 
irányítást a hivatal végzi, ehhez képest a foglalkoztatást, a munkáltatói jogkört gyakorolja 
egyrészt a Belügyminisztérium, a hivatal, illetve most kiderült, hogy a KIM is. Ez most derült 
ki. Hol kell feltenni ezt a kérdést? Erről kaphatnánk-e valami tájékoztatást? 

 
KOMÁROMI RÓBERT főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal): Két kérdés van, a 

bér és a munkáltatás kérdésköre. A bérről annyit tudok mondani, hogy amint említettem az 
SZMSZ-t példaként, hogy a három szervezetnek volt - ha összerakjuk egymás mellé - elég 
vaskos SZMSZ-e. Ebből lett egy darab, amely nyilván csökkentette, hiszen bizonyos 
funkcionális területeket, szakmai területeket igyekezett konszolidálni. 

Ami a bért illeti, ha én azt a javaslatot tudnám megfogalmazni a tisztelt képviselő 
asszonynak és uraknak, hogy nézzék meg a tavalyi évi költségvetési törvényt, ott adják össze 
a felügyelet, NSZFI és a korábbi foglalkoztatási hivatal bérsorát, ez egy összeg. Ehhez képest 
hasonlítsák össze, hogy most mennyi a bérkeretünk. Nagyságrendekkel kisebb, mint az 
akkori. Ezen - mint munkáltató, úgy látom - spórolni nem tudtunk. Jóval kevesebb 
bérösszegünk van bérezésre, mint az előző három évben összesen. Ennyit tehát a bérekről. 

Ami a munkáltatói jogviszonyt illeti, erről felelősen nem tudok nyilatkozni, mert ez a 
téma nem hozzánk tartozik, hanem mint említettem, a KIM fejezete alá tartozó 
kormányhivatalokhoz tartoznak a munkaügyi kirendeltségen dolgozó munkavállalók. 

A munkáltatói jogviszony egy része ugyanakkor a megyei munkaügyi központ 
igazgatójára szállt, de az adott kormányhivatal vezetőjének a személyes döntésével 
összefüggésben lehet a munkáltatói jogok bizonyos részét alapvetően a felmentésre kinevezés 
kivételével delegálni alacsonyabb vezetői szintekre. Ez az egész magyar közigazgatásban így 
van. 

 
ELNÖK: Van-e esetleg kérdés a képviselők részéről? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 

akkor nekem lenne kérdésem. Egy másik kérdés is felmerült, hogy milyen épületek, milyen 
ingatlanok maradnak a hivatalnál. Ezt így feltenném konkrét kérdésként, ha lehetne konkrét 
választ kapni. 

 
KOMÁROMI RÓBERT főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal): A megörökölt 

hivatal több, mint tíz ingatlanban üzemel. Nem fogom tudni fejből felsorolni mind a tíz 
ingatlan helyrajzi számát vagy a négyzetméterét, inkább csak alapadatokat tudok mondani. A 
minisztériummal egyeztetett álláspontunk, illetve a hatékony költségvetési működés 
álláspontja csak az lehet, hogy csökkentjük a bérleti állományban lévő ingatlanaink számát. 
Ennek érdekében január első hetében egyeztetést kezdeményeztem a KIM vagyonkezelő 
főigazgatójával, illetve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. állami szervek elhelyezéséért 
felelős főigazgató-helyettesével, a főigazgató-helyettes asszonnyal. Kezdeményeztem azt a 
lehetőséget, hogy a portfóliónkban álló, saját vagyonkezelésben lévő ingatlanok kvázi 
beajánlásával az MNV Zrt. részére a hivatal egy központi, egységes székházba tudjon 
költözni. A tárgyalások folyamatban vannak. Több ingatlant tudtunk megtekinteni, többek 
között a volt Belügyminisztérium kórházát és számos állami vagyonkezelésben lévő ingatlant. 
Keressük azt a megoldást, hogy hogyan tudnánk egy helyen dolgozni.  

Ugyanakkor az alapelvekben folyamatosak vagyunk, és ebben nem tud minket senki 
eltéríteni, hogy csökkentsük a bérleti állományban lévő székházaink, illetve bérleteink számát. 
Ennek érdekében bizonyosan az a célunk, hogy az NSZFI korábbi ingatlanát, a Baross utca 
52. szám alatti bérleményünket novemberig szeretnénk felmondani. Csak azért nem tudjuk 
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felmondani, mert a korábbi szerződés úgy köttetett - még akkor nem mi kötöttük -, hogy egy 
évben csak egyszer lehet felmondani.  

Rövid távon a KIM vagyonkezelőtől néhány héttel ezelőtt értesültünk arról, hogy a 
Margit körúti felügyelet elhelyezésére szolgáló épület, a korábbi Ipari Minisztérium épülete a 
Moszkva, vagyis a Széll Kálmán tér (Derültség.) átalakítása kapcsán hamarosan lebontásra 
kerül. Azt kérték tőlünk, hogy az épületből legkésőbb nyárig költözzünk ki. Ennek érdekében 
elkezdtük a beruházást egy saját kezelésű ingatlanban, amely a Fehér úton található. Ide 
minden bizonnyal a korábbi Munkaügyi Felügyelet 80-90 százalékát kitevő személyzeti 
állományt el tudjuk helyezni. Ezzel is csökkentettük a bérleti állományt. Rövid távon egy 
szuszra ezt tudom mondani. Amennyiben írásban szükséges, akkor nagyon szívesen 
pontosítom az adatokat az összes kérdésben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Alelnök úr kíván szólni. 
 
SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Azt szeretném megkérdezni, hogy bár említette a bérek 

tekintetében, hogy mekkora megtakarítás van az előző évekhez képest, amit kaptam 
tájékoztató anyagot, abban az van, hogy közel 300 millió forint az összes - 2011. december 
31-i állapotnak megfelelően - jövő évi bérkiáramlás. Nem tudom, most az illetményt érintően 
ez csak bruttó bér-e, vagy a munkaadót terhelő járulékkal együtt van-e. Nem is erre irányul a 
fő kérdés, hanem ez viszonyítva mit jelent - amit említett a főigazgató úr - az előzőhöz képest. 
Azt mondta, hogy nagyságrendekkel nagyobb a különbség. Ha a négyet összeadom, akkor ez 
olyan 300 millió fölött van egy picivel. Ez mit jelentett az előző évben? Azt is pozitívumnak 
értékelem az ingatlanok tekintetében is, ha a létszám csökken, akkor logikusan csökkenteni 
kell a működési kiadások tekintetében a rá fordított költségeket. Amellett pedig az is 
pozitívum, hogy csökkentik az eszközállomány tekintetében a gépjárműveket is. Tehát fontos 
a megtakarítás, természetesen nem hátráltatva azt, hogy a munka alapvetően el legyen 
végezve. A konkrét kérdésem - még egyszer mondom - az, hogy körülbelül milyen 
nagyságrendről beszélünk. 

 
KOMÁROMI RÓBERT főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal): Köszönöm szépen. 

A logikája ennek, hogy mennyivel csökkent a bérünk, annyival csökkent, amennyivel 
kevesebb munkavállalóval rendelkezünk. A magyar költségvetési logika az intézmények 
normatíváját határozza meg. A kollégám közben súg - mindjárt a számokat is mondom -, itt az 
van, hogy közel 240, pontosan 239 munkavállalóval kevesebbel dolgozik a három intézmény. 
Tehát nyilván ezt a bérkeretet, amely 239 főre számol bérkeretet, már nem is kapta meg a 
hivatal a költségvetési törvényben nevesített összegben. Hogy konkrétan mondjam, havi 
körülbelül 40 millió forinttal kevesebbe kerülünk. Ez egy ilyen általánosnak mondható szám. 

Ami a négyzetmétereket illeti, természetesen az OMMF esetében 108 fő elbocsátása 
történt meg, ők zömmel a Margit körúti épületben dolgoztak. Természetesen abban a percben, 
amikor letelt a felmondási idő, azonnal felmondtuk azokat a bérleti jogviszonyokat, amelyek a 
108 fő elhelyezését szolgálták. Tehát ennyi négyzetméterrel már kevesebb helye van a 
hivatalnak. 

 
ELNÖK: Főigazgató úr, nekem már csak egy kérdésem van zárszóként. Az ön 

megítélése szerint körülbelül mennyi idő kell ahhoz, hogy látszódjon a végeredmény, tehát 
hogy a hatékonyság javult, vagy nem javult, mennyire tudják ellátni a feladatokat, illetve az 
egész intézményi átalakítás mennyire váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Nyilván most 
még nagyon az elején vagyunk, és még minden folyamatban van. Csak azért akartunk egy 
tájékoztatást, hogy mégis lássuk, adott esetben milyen területekre kell odafigyelni jobban. De 
elismerem, hogy itt még nagyon nehéz konkrétumokról beszélni. Körülbelül mi az az 
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időintervallum, amennyi alatt már érdemi adatok lesznek, számok, amelyekből konkrétan 
kikövetkeztethetők a folyamatok? Itt pénzügyi adatokra is gondolunk, illetve minket 
mégiscsak érdekelne például a munkaügyi ellenőrzések hatékonysága akár darabszámra, akár 
felderített esetekre, típusokra. 

Még egy kérdésem lenne, ezt is elmondanám most. Van pár olyan terület, ahol 
kifejezetten nagyon komoly problémák vannak. A vagyonvédelmi cégek tekintetében 
folyamatosan kapjuk a visszajelzéseket, hogy a feketefoglalkoztatás, illetve a munka 
törvénykönyvének a be nem tartása olyan szinteket ér el, amely már tényleg a kizsákmányolás 
magas szintjét jelenti. Nyilván az építőipar még egy ilyen terület. Ezeknek a területeknek - 
nem is tudom, hogy fejezzem ki - a kifehérítésére, illetve ellenőrzésére van-e valami stratégiai 
tervük. Köszönöm. 

Elnézést kell kérnem, most szünetet rendelnék el. Telefonon jeleztek már többször, 
nagyon aggódnak, hogy visszaérek-e a plenáris ülésre. Szünetet rendelek el. 

 
(Szünet: 15.44 - 16.08 óra) 

 
ELNÖK: Köszönöm a türelmet. Megadom a szót a főigazgató úrnak, merthogy egy 

kérdéssel távoztam. Feltettem a kérdést, és most akkor várom a választ. 
 
KOMÁROMI RÓBERT főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal): Két kérdés 

hangzott el. Ha jól emlékszem, az egyik az építőipar és vagyonbiztonság területe, az 
ellenőrzések területe, a másik kérdés pedig az volt, hogy hogyan leszünk hatékonyabbak, a 
hatékonyságra vonatkozott a kérdés. 

 
ELNÖK: Pontosítanék. Nem a hatékonyságra vonatkozott, hanem hogy mikor lesznek 

abból értékelhető adatok, pénzügyi, munkaügyi ellenőrzési adatok, amelyeket érdemileg ki 
lehet értékelni és látszik valami, hogy mennyire lehet hatékony ez az átszervezés.  

 
KOMÁROMI RÓBERT főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal): A szünetben azt 

beszéltük meg a kollégákkal, hogy amennyiben konkrét kérdés, észrevétel érkezik hozzánk az 
építőipar vagy bármilyen ágazat tekintetében, akkor nagyon szívesen állunk rendelkezésre. 
Általánosabban, mivel ez egy nagyon speciális terület, nehéz most így választ adni. De a 
válasz mindenképpen csak az lehet, hogy igyekszünk, próbálunk hatékonyabban, 
eredményesebben dolgozni ezen a két kiemelt területen ahhoz, hogy a mélyre tudjunk ásni a 
kérdés mögötti kérdés megválaszolásához, jobban kell értenünk, hogy mire vonatkozik, mely 
vizsgálatra, mely ellenőrzésre. Tehát hogy melyik konkrét ellenőrzéssel kapcsolatosan mely 
konkrét munkáltatóval milyen eredményeket tártunk fel, milyen jogsértéseket tártunk fel, és 
akkor ebből le lehet-e vonni általános következtetéseket. 

 
ELNÖK: Ami kifejezetten érdekelne, az például a munkavédelmi előírások be nem 

tartása. Az építőipar területén tipikusan elmondható, hogy nem használnak védőfelszerelést, 
illetve a fekete- vagy szürkefoglalkoztatás kérdése, tehát hogy minimálbéren be vannak 
jelentve, a többit zsebbe kapják. Nagyon sokszor semmire nincsenek bejelentve, csak 
„odatévedt reggel és véletlenül megfogta a téglát” típusú foglalkoztatásról van szó. Nyilván 
egyrészről a munkáltatók részéről jelen pillanatban - kis túlzással - érthető, hogy képtelenek 
lehetnek gazdaságosan működni úgy, ha minden közterhet legálisan bejelentetten ki kell 
fizetniük, tehát valószínűleg még ennyi cég sem lenne, és lehúzhatnák a rolót. Másrészről 
viszont a munkavállalók és a lakosság szempontjából az lenne mégiscsak a cél, hogy legálisan 
bejelentett munkahelyeken dolgozzanak, és hogy megkapják a megfelelő védőfelszereléseket, 
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és lehetőség szerint minél nagyobb biztonságban tudják végezni a munkájukat. Erre 
vonatkozott a kérdés. 

Erre van-e valami stratégia? Országos szinten, Pest megyei szinten célzott 
vizsgálatokat vagy valamit készülnek-e tenni? A vagyonvédelem területén pedig az ismert 
készenléti jellegű munkakörrel történő visszaélés, szintén a be nem jelentések vagy 
minimálbéren bejelentések, a kényszer alvállalkozói státuszba erőltetés kapcsán és ezekhez 
kapcsolódóan szintén van-e valami stratégia arra, hogy kifejezetten ezen a területen 
felszámolják vagy jelentősen csökkentsék ezt a típusú visszaélést? 

 
KOMÁROMI RÓBERT főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal): A feketemunka 

elleni küzdelem a kormányzatnak egy nagyon fontos törekvése, amint ezt mindannyian 
tudjuk. Igyekszünk ehhez mérten a hozzánk tartozó területeken ezért tenni. A biztonságról 
ismerik a mi ellenőrzési tapasztalatainkat arra vonatkozóan, hogy annak érdekében, hogy 
például egy építőipari beruházás esetében több szakhatósággal együttműködve jellemzően 
kiszállunk egy területre - a NAV-val, az APEH-hal, a rendőrséggel, esetleg a Vám- és 
Pénzügyőrséggel, a Határőrséggel -, az integrált szervezetként működik, megerősítve járunk 
bizonyos esetekben, amennyiben ezt igénylik annak érdekében, hogy hatékonyan tudjunk 
fellépni. 

Ami a vagyonbiztonságot illeti, a munkaügyi ellenőröknek alapvetően arra van 
jogosítványuk, hogy a munkaviszony precízen, jól szabályozottan működjön a munka 
törvénykönyvéből és a munkavédelmi törvényekből adódóan. Hogy az alvállalkozói körök 
hogyan csatlakoznak szerződéssel, a számlák mögött mi van, a jogszabályok szerint-e, vagy a 
szürkezónában mi van, ez alapvetően nem a munkaügyi ellenőrzés, hanem a NAV hatóköre, 
szakterülete. Tehát ebben bizonyos dolgokat mi is láthatunk, de alapvetően a munkaviszonyt 
és a munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó jogszabályokat tudjuk vizsgálni. 

Ami a másik kérdés volt, hogy mikor látunk ebből eredményeket konkrét 
mutatószámok alapján, két dolgot tudok mondani. Egyrészt van a nyilvánosság felé egy új 
weboldaunk, amely a világ legegyszerűbb honlapja: www.munka.hu. Ide integráltuk mind a 
három szakterület közös gyűjtőoldalát. Ez gyakorlatilag egy gyűjtőoldal. Az összes képzési 
információ, álláshelyek, önéletrajzok, illetve a szolgálat összes információja megtalálható itt, 
illetve a munkabiztonság területéről ma már egy oldalon keresztül, ezen az oldalon keresztül 
integráltan elérhető. Szerintem ez egy fontos és jó eredmény. 

A másik ilyen jó eredmény - és nagyon szívesen leszünk ebben az önök partnerei -, 
hogy létrehoztunk egy havonta megjelenő hírlevelet, amely szintén a munka.hu oldalról 
automatikusan generált, kiküldésre kerülő közös hírlevelünk, amely most már nem a 
Szakképzési Intézet hírlevele, nem a munkaügyi szolgálat hírlevele, nem a Munkaügyi 
Felügyelet önálló hírlevele, hanem egy integrált közös hírlevelet hoztunk létre annak 
érdekébe, hogy jól tudjuk mutatni a tevékenységünket. Ha megadják az e-mail címeiket, 
nagyon szívesen továbbítjuk ezeket a hírleveleket. Azért is, mert ezeken a hírleveleken 
keresztül értesítést kapnak azokról a szakmai beszámolókról és eredményekről, amelyeket 
folyamatosan publikálunk. 

Ennek a kérdésnek a másik válasza, hogy a közigazgatásban mindig az a kérdés, hogy 
milyen módszer alapján mérik a hatékonyságot, az eredményességet. Nekünk itt egyetlen 
módszertanunk van, ez a felügyelő minisztériumnak készítendő éves beszámoló. A 
minisztérium jogköre állapítja meg, hogy ezt a beszámolót elfogadja-e vagy elutasítja. Tehát a 
módszertan adott. A beszámolók elérhetőek. Ez alapján gondolkodunk. 

Ennek a kérdésnek a harmadik alkérdése, hogy milyen eredményeink vannak. Ezek 
pedig az előbb említett hírlevelen keresztül a folyamatos statisztikai adatszolgáltatásaink, akár 
a bejelentett álláshelyek, akár a hozzánk forduló álláskeresők számát, bontását illetően, akár a 
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munkavédelem, a munkaegészségügy területén megtett intézkedéseink, vizsgálataink 
eredményei fent vannak az oldalon, ezeket folyamatosan frissítjük, folyamatosan publikáljuk. 

 
ELNÖK: Az éves beszámoló mikor esedékes? Úgy tudom, január 31-ig. 
 
KOMÁROMI RÓBERT főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal): Márciusban. 
 
ELNÖK: Nem tudom, van-e még esetleg kérdése az elnök úrnak vagy a képviselő 

úrnak. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor szerintem ezt a napirendi pontot lezárhatjuk. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója a közszférát érintő leépítések 
miatt létrejött Karrier Híd Programról 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, amely a Karrier Híd Program tárgyalása. Ez szintén 
megtalálható a tájékoztatóban, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium készített. Az a 
kérdésem, hogy szükséges-e ismertetni, vagy mindenki elolvasta és tekinthetjük úgy, hogy 
ismerjük a tájékoztató tartalmát. (Jelzésre:) Úgy látom, hogy igen.  

Megkérdezem Barta Zsuzsannát, hogy kívánja-e valamivel kiegészíteni szóban, vagy 
térjünk rá rögtön a kérdésekre. 

 
DR. BARTA ZSUZSANNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelettel 

köszöntök mindenkit én is. A KIM és a Nemzeti Közigazgatási Intézet delegáltjaként a 
program módszertani irodáját vezetem. Szoros együttműködésben dolgozunk a Nemzeti 
Munkaügyi Hivatallal, úgyhogy így inkább azt javasolnám, ha a főigazgató úrnak, a program 
szakmai megvalósítását irányító szervezet vezetőjének van bármi kiegészítése, azt követően 
esetleg néhány gondolatot, ha az idő megengedi, hozzátennék, hogy mint módszertani 
központ mivel foglalkozunk és mit tettünk a programért. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: A főigazgató úr kíván-e valamit hozzáfűzni?  
 
KOMÁROMI RÓBERT főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal): A kérdésekre 

szívesen válaszolok. 
 
ELNÖK: Akkor megadom a szót Barta Zsuzsannának. 
 

Dr. Barta Zsuzsanna (KIM) hozzászólása 

DR. BARTA ZSUZSANNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Azért örülök nagyon a lehetőségnek, mert a jövőre vonatkozóan is a gondoskodó 
elbocsátás és a jó állam jegyében egy olyan törekvése van az intézetünknek, hogy a 
létszámleépítéseknél fokozottan figyeljünk a tisztviselők támogatására és az újbóli munkába 
állítására. 

Dr. Gál András Levente kormánybiztos úr alkotta meg annak idején azt az intézkedési 
tervet és hagyta jóvá, amely az 1004/2012. január 11-i kormányhatározatban foglaltakat és 
ezen belül az egyik fontos programpontot, a Karrier Híd Program indítását elrendelte. Ami 
újszerű ebben a gondoskodó elbocsátást támogató programban, hogy a 
www.karrierhid.kormany.hu önálló információs portálon szintén egy keresztelérhetőséggel a 
munka.hu-n mindenki mindent megtalál. Tehát azt próbáltuk elérni, hogy ne vesszenek el, 
amikor megkapták a megfelelő jogviszony megszüntető okmányokat, akkor a tisztviselők 
tudjanak hova fordulni. Ezt az irodánkban nálunk is megtették. A hivatalon belül is működik 
ennek egy központi szervezete, úgyhogy gyakorlatilag a mostani tanulságok alapján úgy 
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tűnik, hogy egy kormányzati outplacement tevékenységnek is kvázi egy pilot programja most 
ez a Karrier Híd Program. Ezt szerettem volna kiegészítésként elmondani. Nem tudom, 
aktuális számot érdemes-e mondani, de feltétlenül jelezném, ami egy nagyon jó hír volt a 
számunkra, hogy a mai napon az 1441 regisztrált azt jelenti, hogy közel 35 százaléka az 
elbocsátottaknak regisztrált a programunkban, és mai adat, hogy az 1441 főből 232 fő 
elhelyezkedett, tehát 232 főnek már van új jogviszonya. 

Ami a szakmai megvalósítóhoz kapcsolódik, hogy a humánszolgáltatásokat is nagy 
számban veszik igénybe, úgyhogy gyakorlatilag a KIM, illetve az intézetünk és az NGM, 
illetve a Nemzeti Munkaügyi Hivatal abszolút szorosan működik a program 
megvalósításában. 

Köszönöm szépen. 
 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

ELNÖK: Körülnézek, de nem nagyon látok jelzést, hogy kérdés lenne, ezért én 
feltenném az én kérdésemet. Ezek szerint 35 százalék, tehát durván négyezer körül van az 
elbocsátottak száma, akik potenciálisak. Lehet-e tudni, hogy akik nem jelentkeztek, miért nem 
jelentkeztek. Nem tudtak róla, nem tudták, hogy hol kell, valamiért nem felelnek meg esetleg 
a kiírási feltételeknek, vagy hogy ennek mi az oka. Ez az egyik kérdésem. 

A másik kérdésem, hogy arról készült-e valami felmérés, hogy ezeknek az 
embereknek mi a képzettsége, milyen munkakörökből, honnan jöttek, hogy s mint, erre 
célzottan valamilyen átképzéssel vagy milyen módon próbálják segíteni azt, hogy 
elhelyezkedjenek. Ennek tükrében ez a 232 fő a piaci, tehát a versenyszférában helyezkedett-e 
el, és amennyiben nem, hol, hiszen ennek az egésznek az volt a célja, hogy segítse az állami 
szférából a versenyszférába történő áttérést. Azt gondolnám, hogy ezeknek az embereknek a 
többsége jó végzettséggel, tehát megfelelő szaktudással és jó végzettséggel rendelkezik, csak 
állami szektorban dolgozott, tehát ez nehezíti a piacon való elhelyezkedését. Tehát nyilván 
inkább egy piaci képzéssel lehetett volna segíteni számukra, viszont ilyet ebben a Karrier Híd 
Programban nem láttunk. Itt nagyon sok minden más van: járulékkedvezmény, 
adókedvezmény. Először ezekre várnám a választ. 

 
DR. BARTA ZSUZSANNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm. Az első dolog az, hogy a 27 százalékos szociális hozzájárulási adókedvezmény 50 
százaléka kerül 12 hónapon keresztül kvázi elengedésre, amely közel 250-300 ezer forintos 
megtakarítást jelenthet a munkáltatónál egy-egy karrier híd programos munkatárs után. Itt 
jegyzem meg és kiegészítő információként mondom el, hogy februárban megalakult a Karrier 
Híd Program monitoring bizottsága, amely azért fontos - a kérdésére válaszolva -, mert itt a 
kormányzat az átláthatóságot és a nyomon követhetőséget szerette volna megvalósítani. A 
szakmai megvalósítók, az intézetünk, a piaci HR-szakértők és a szakszervezetek képviselői 
részt vesznek a bizottság működésében. Nekünk mint programirodának folyamatos jelentési, 
beszámolási kötelezettségünk van, hogy pont ezek az adatok nyilvánosak és hozzáférhetők 
legyenek. 

Ami nagyon fontos, van kimutatás. Most csak messziről tudom a legutóbbi monitoring 
bizottsági ülésünk anyagából, prezentációjából mutatni, hogy jól látható legyen, nyomon 
követjük, tehát heti rendszerességgel adatcsere van, adatszolgáltatást kapunk a Nemzeti 
Munkaügyi Hivataltól. Amit itt most hangsúlyozni szeretnék, hogy a közvélekedéssel 
ellentétben nem jogász és igazgatásszervezői túlsúly van, hanem gyakorlatilag például az 
agrár végzettségűek vagy az egyéb ügyintézői munkakörre is alkalmas végzettségű kollégák 
igen nagy számban jelen vannak, műszakiak, informatikusok, gazdasági, pénzügyi, 
egészségügyi területről, hiszen a leépítés valamennyi fejezetet érintette. Nekünk arra is van 
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kimutatásunk, hogy az elbocsátottak fejezetenként, intézményenként milyen számban voltak 
érintettek, mennyien regisztráltak megyékre vonatkozóan is, tehát ezt nyomon kívánjuk 
követni és majd értékeléskor erről egy áttekintést nyújtani. 

Gyakorlatilag a végzettségek, képzettségek miatt is várható, hogy a piaci szférában 
megtalálják a jövőjüket, ám de az is a tervek között szerepel, ha olyan kormányzati 
tevékenységbővülésből adódó átcsoportosítás vagy bármi történik, akkor természetesen nem 
lesznek kizárva ezek a kollégák, a Karrier Híd Programban résztvevők. Például az új 
kormányablakok feltöltésénél felmerült, hogy ehhez az egyébként felkészült állományhoz 
lehetőségként felkínáljuk, és volt még egy-kérdéselem, hogy miért csak ennyien. Hát ebből a 
programból szeretnénk megtanulni azt, hogy itt a fejezetek és a háttérintézmények HR-
vezetőinek igen fontos szerepe van és valószínűsíthető, hogy az információ a 
kormányhatározathoz kapcsolódóan nem jutott el minden munkavállaló számára, bár nekünk 
már az indulás előtt megvolt a tájékoztató anyagunk. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Tessék! 
 
BÁLINT ISTVÁN f őigazgató-helyettes (Nemzeti Munkaügyi Hivatal): Bálint István 

vagyok, a főigazgató úr helyettese. A programban elsősorban én működöm együtt, illetve 
néhány kollégám a siker érdekében. Felvetődött a képzéslehetőség elmaradása. Azt 
gondolom, hogy ez így nem különösen helytálló. A munkaügyi szervezetnek különböző 
forrásokból jelentős forrása van a képzések támogatására. Szeretném jelezni itt is, hogy az 
elmúlt években elég jelentős koncepcionális változás következett be, illetve van folyamatban 
a képzési támogatások működtetése kapcsán. Folyamatosan áttértünk a keresletvezérelt 
képzési rendszer bevezetésére, amely alapvetően azt jelenti, hogy a munkaerő-piaci igénynek 
megfelelő képzéseket hirdetünk és finanszírozunk függetlenül attól egyébként, hogy ez most 
hazai, uniós vagy egyéb forrásból történik. Nekünk az nagyon fontos, hogy ne azért 
képezzünk, mert egy programban most képzési keretet különítünk el, hanem a leépítésre 
került vagy éppen a rendszerünkben hosszabb távon jelenlévő álláskeresőket olyan képzéssel, 
olyan munícióval, kompetenciákkal lássuk el, amivel meg tudnak ragadni, el tudnak 
helyezkedni és meg tudnak maradni a munkaerőpiacon. Azt gondolom, hogy vannak 
forrásaink függetlenül attól, hogy nincs nevesítve a programon belül.  

Már a felmentési idő alatt a szervezetnél regisztrált álláskeresők, illetve felmentés alatt 
állók bevonhatók képzésekbe. Nyilván nagyon fontos az, hogy akit a programba regisztrálnak, 
azokkal személyes interjúk alapján feltérképezzük, megnézzük, hogy van-e szüksége 
képzésre, és ha igen, milyen típusú képzés jöhet számításba. Többek között az ő igényeikre 
tekintettel szervezzük az idei képzéseinket. Azt gondolom, hogy ezt nagyon fontos 
hangsúlyozni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Nekem lenne még egy kérdésem, hogy amennyiben ez már látható, hogy 

nem volt jó az információáramlás, tehát nem jutott el az emberekhez az információ, 
valószínűleg azért ilyen alacsony ez a 35 százalék, akkor miért volt ennyire rövid a határidő. 
Március 30-a volt a határidő a jelentkezésre, míg valószínűleg ha hosszabb határidőt hagynak 
és jobban megszabják azt, hogy milyen módon kell tájékoztatni az elbocsátottakat akár úgy, 
hogy a felmondólevelükkel vagy a felmentéssel együtt egy írásos tájékoztatót is kapnak erről 
a lehetőségről, akkor ezért nagyobb lett volna a részvételi arány. 

Azért kérdeztem ezt a képzési dolgot, mert végigolvasva tulajdonképpen az jön elő, 
hogy a nagy részében azokat a dolgokat sorolják fel, amit általában a munkaügyi központban 
a munkanélküli regisztráció során mindenkinek felajánlanak. Ez szerintem nem része a 
Karrier Híd Programnak, mert az mindenkinek általában jár. Viszonylag kevés az információ 
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arról, hogy mi az, ami kifejezetten nekik jár a kedvezményeken kívül, illetve a munkáltatónak 
járó kedvezményen kívül. Összesen ezek szerint tulajdonképpen 300 résztvevője van ennek a 
programnak vagy még annyi sem, most így pontosan nincs előttem az adat. Erre egy komplett 
országos programot létrehozni nem tűnik túl költséghatékonynak összefüggésekben, de akkor 
várom a választ, mert látom, hogy csóválják a fejüket. 

 
DR. BARTA ZSUZSANNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az első 

adat, hogy a március végéig regisztráltak száma 1441 fő volt. Ez adta ezt a közel 35 
százalékot. A másik dolog, hogy igazából ami többet jelent, ez az egész Karrier Híd Program, 
hogy a KIM által megalkotott intézkedési tervhez igazodóan a mi irodánk például az 
adatvédelmi nyilatkozatok beszedését és begyűjtését követően folyamatosan felhívta a még be 
nem regisztráltakat arra, hogy ez a program nagyon jó, itt egy megkülönböztetett szolgáltatást 
kaphat, hiszen jobban odafigyelünk rá. Úgyhogy gyakorlatilag a Karrier Híd Program 
annyiban több, hogy ahogy mondtam, a jövőre vetítve is a kormányzati HR-tevékenységen 
belül ennek a populációnak egy kiemelt figyelmet kíván szentelni és magukat a 
minisztériumok humán vezetőit, humán szakembereit is közösen a munkaüggyel szeretnénk 
megtanítani arra, hogy miként kell eljárni egy gondoskodó elbocsátás, leánykori nevén 
outplacement tevékenységnél, mit kell tennie a munkáltatónak, mit kell tennie a 
szervezeteknek, hiszen itt azért nagyon sok jogviszonyban állóról van szó, merthogy 
kormánytisztviselők, közalkalmazottak, igazságügyi alkalmazottak vannak, a fegyveres 
testületek, a BM, HM munkatársai, tehát azért sokfelől érkeztek a kollégák. Nem tudom, más 
kíván-e még ehhez hozzászólni, esetleg a főigazgató úr. 

 
KOMÁROMI RÓBERT főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal): Nagyon 

egyszerűen próbálom megfogalmazni. Itt most jár 250-300 ezer forint a munkáltatónak. A 
foglalkoztatási törvény, az 1991. évi IV. törvény egy áprilisi törvény volt, lassan 22 évvel 
ezelőttről. Az a kérdés fogalmazódik meg - hogy jól válaszoljak, próbáljak jól válaszolni -, 
hogy a ciklusoktól, a politikáktól függetlenül mindig történt létszámfelvétel és 
létszámelbocsátás a közigazgatásra vonatkozóan, emlékszik-e valaki olyan intézkedésre, 
amikor az állam úgy gondolta, hogy a létszámelbocsátásba pénzt tesz bele.  

 
FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA, a bizottság főtanácsadója: Köszönöm a szót. 

Képzésre volt 300 millió forint, amikor a Gyurcsány-kormány váltásos időszaka volt, az 
elbocsátott köztisztviselőknek speciális program indult, a köztisztviselőknek szakszervezeti 
nyomásra plusz 360 millió ment. Adriennék csinálták, a Foglalkoztatási Hivatal. Plusz egy 
megállapodás volt, amiből nem maradtak ki a szakszervezetek. Bocsánat, csak próbáltam 
kiegészíteni. 

 
KOMÁROMI RÓBERT főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal): Köszönöm szépen 

a kiegészítést. Most sincs kizárva a képzés lehetősége. Uniós forrásból több milliárd forint áll 
rendelkezésre képzésre, de bármely olyan állampolgár, aki regisztrálja magát a munkaügyi 
központban, részesülhet, ha megfelel alapvetően, akkor részesülhet, illetve munkáltatói 
pályázatok jelentek meg TÁMOP-forrásból, amelyekre a munkáltatók pályázhatnak 
munkaviszonyban állók képzésére. Ezek a lehetőségek most is nyitottak, ezen semmi nem 
változtatott. 

Ami viszont új eleme a történetnek, hogy az állam azt mondja, hogy a minimálbér 
kétszereséig az adott napokra vonatkozóan a munkáltató számára 250-300 ezer forint 
megtakarítást vagy be nem fizetett adót jelent. Tehát amennyivel több ez a program, annyival, 
hogy a jelenlegi aktív munkaerő-piaci eszközöket tudjuk szolgáltatni, illetve az állam azt 
mondja, hogy egy álláskereső után ő még ennyi juttatást tud adni a munkáltatónak azáltal, 
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hogy nem kell befizetni azt az adót. Ez az a plusz, amelytől ez a program plusz, és ilyen 
típusú beavatkozás az elmúlt huszonegy évben az állam részéről nem volt. 

 
ELNÖK: Most csak egy kicsit szakmáznék logikailag. Nyilván nem lehet minden 

időszakot egybevetni egymással, mert nézni kell a körülményeket, például hogy az egyéb 
elbocsátások során milyen volt a munkaerő-piaci helyzet, milyen eséllyel tud jelentkezni, 
illetve munkát találni, mennyi idő volt a munkanélküli ellátás ideje, és akkor milyen képzések 
voltak adott esetben alapértelmezésben a munkaügyi központokban. Tehát itt mindig mindent 
egybe kell vetni.  

Nekem a következő kérdésem lenne. Március 30-ával lezárult a Karrier Híd 
Programba történő belépés. Mi lesz azokkal, akiket ezek után bocsátanak el? Itt arról volt szó, 
hogy ez a korrekt - nem is tudom, valami nagyon paradoxon jellegű szó volt -, a gondoskodó 
elbocsátás. Ez egy kicsit ilyen paradoxon, de akkor nevezzük így. Tehát ennek keretében 
próbálják a munkáltatókat megtanítani, hogy hogyan kell gondoskodva elbocsátani az 
alkalmazottakat. Ha ez a program lezárult, akkor mi lesz? 

 
DR. BARTA ZSUZSANNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az első 

dolog, hogy jelenleg folyamatban van az NGM-rendelet, amely a hatósági igazolás kiadását 
szabályozta és amelyben rögzítésre került, hogy március hó végéig jelentkezhetnek a 
programba a kollégák. Ez április végéig gyakorlatilag meghosszabbításra került. Nagyon 
bízunk benne, hogy napokon belül ez az NGM-rendelet megjelenik.  

Hadd mondjam el, hogy nagyon gyorsan reagáltunk, mert több intézmény volt, de 
mindenekelőtt például a Magyar Állami Operaház volt az, amellyel szintén mi mint 
programiroda - és nemcsak a munkatársakkal, hanem a foglalkoztató szervezetekkel -, 
interaktív kapcsolatban voltunk. Ott valóban szükség volt arra, hogy a közel 170 ember 
nehogy kieshessen ezen a rostán. Igazából a programban elsősorban miattuk javasoltuk, hogy 
kerüljön meghosszabbításra, illetve a Honvédelmi Minisztériumnak van március hó végéig a 
leépítése a vonatkozó kormányhatározat alapján, de nem jelentős létszámmal, ahogy én az 
ottani humán vezetővel egyeztettem. Tehát felmértük és mondom, folyamatosan tartottuk a 
kapcsolatot. Ez a március hó végéig történő regisztráció rendkívül dinamikusan alakult. 
Januárban az első körben 130 ember jelentkezett, és hétről hétre - ahogy az adatokat 
egyeztettük - ez megtízszereződött, tehát gyakorlatilag nyilvánvalóan még több is lehetett 
volna, de mondom, ebben a konstrukcióban, amit az elnök asszony említett, ez a gondoskodó 
elbocsátás tényleg azt kívánja bemutatni és megvalósítani, hogy koordinálni kell a 
szervezetek között, hogy kapcsolatot kell tartani. Ennek keretében mi a munkaügyi 
szervezettel közösen a kiemelt állami támogatásban részesített munkáltatókat és a nagy 
létszámot foglalkoztató munkáltatókat közvetlenül is megkeressük, úgyhogy gyakorlatilag 
folyamatosan fogjuk az elbocsátottak kezét. 

Közben azt említettem csak az elnök asszonynak, hadd idézzem vissza, hogy direktben 
is most a munkaügyi szervezettel közösen megkeressük a nagy létszámú foglalkoztatókat, és 
próbáljuk még inkább ösztönözni őket arra, hogy a jó végzettségű és a megfelelő 
tapasztalattal bíró szakembereket foglalkoztassák. Egy megjegyzés, hogy rendkívül 
népszerűek a mezőgazdasági szakigazgatásból elküldöttek, az agrár végzettségű, agrár 
tapasztalatú szakembereket igen nagy számban foglalkoztatják. Ezt az adatot a munkaügyi 
szervezettől kaptam. Köszönöm szépen. 

 
KOMÁROMI RÓBERT főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal): Annyival 

egészíteném ki, hogy ez a program egy egyszeri kormánydöntéshez kapcsolódik. Egyszer a 
kormány úgy döntött, hogy a létszámelbocsátásról döntést hoz, és a programot a hozott 
döntéshez kapcsolódóan azonnal elindította több szakhatóság együttműködésével, 
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kormányhivatalok, munkaügyi központok, NAV. Azért van határideje, mert egyszeri 
döntéshez kapcsolódik. Mint szakpolitikát, megvalósítva nem látom azokat az újabb 
kormányzati törekvéseket, hogy újabb létszámleépítésre kerülne sor, éppen ezért a határidőt is 
rögzíteni kellett abban, hogy ez egyszeri kormánydöntéshez kapcsolódjon. 

A másik határidő, amely szerintem szakmailag fontos, hogy ugye van az a mondás, 
hogy aki azonnal ad, az tényleg ad. A mi munkaügyi szakigazgatási rendszerünkben a 
legfontosabb dolog az ember, és hogy az emberrel azonnal találkozzunk, tehát hogy a 
létszámleépítés után minél gyorsabban el tudjuk kezdeni a közös munkát. Tehát ha hónapok, 
napok, percek, évek telnek el az elbocsátástól, akkor nehezebb, de ha az elbocsátás előtt 
bejelentkezik hozzánk, akkor tudunk hatékonyan segíteni. Amennyiben ez a határidő tolódik, 
és nincs belekényszerítve abba, hogy neki meg kell jelennie a munkaügyi kirendeltségeken, 
hogy mi tudjunk segíteni, akkor ez a folyamat hatékonyságára negatívan hat. Azt gondolom, 
szakmailag indokolt ennek határidőt szabni és kvázi kényszeríteni a munkavállalókat, hogy 
minél gyorsabban megkeressék az állami szerveket, amelyek képesek és tudnak segíteni az 
elhelyezkedésben. 

 
ELNÖK: Továbbra is vannak kérdéseim, egy egész sor kérdést kaptam - 

összegyűjtöttük a kérdéseket. A munkajogi ügyfélszolgálatról annyit, hogy két helyszínen 
működik, és információink szerint itt megbízási jogviszonnyal működnek nyugdíjas 
munkajogászok. Erről esetleg, ha kaphatunk némi tájékoztatást egyrészt azért, mert 
véleményünk szerint jobb lenne, ha a három hivatalnak általános lakossági tájékoztató 
ügyfélszolgálatai lennének és főállású munkajogászokkal. Ez nagyon fontos lenne. Az a 
tapasztalat, hogy az emberek igazából azt sem tudják, hogy mit kezdjenek ezzel, nem 
igazodnak el egyáltalán már magában az ellátások rendszerében sem. Nagyon szét van 
tagozódva a felnőttképzés, a munkanélküli ellátások, illetve az egész rendszer, és még tovább 
nehezíti, hogy az önkormányzat ugyan kommunikál informatikailag a munkaügyi 
központokkal, de az embereknek szanaszét kell szaladgálniuk - most így leegyszerűsítve 
fogalmaztam -, és igazából nem látják át a rendszert. Tehát egy komplex tanácsadás kellene, 
ami főállású jogászokkal működik. Ha esetleg erről valami véleményt kaphatnánk. 

 
KOMÁROMI RÓBERT főigazgató (Nemzeti Munkaügyi Hivatal): Köszönöm a 

segítséget Valikának. A helyzet rosszabb. Tehát nemhogy kettő van, hanem legalább 220. 
Van húsz megyei munkaügyi központ, amelyek ügyféltájékoztatásra rendelkezésre állnak. 
Van közel 180 munkaügyi kirendeltség. Ez egy kistérségi szinten szervezett szakigazgatási 
rendszer. Ha a kettőt összeadjuk, akkor az 200. Számos olyan teleház, művelődési ház, iskola 
van, ahol különböző tanácsadói információs pontokat működtetünk, ez a foglalkoztatási 
információs pontoktól a rehabilitációs információs centrumokon keresztül jóval több, mint 
200, mondjuk 222, amiből kettőt én bevállalok, a központi hivatal működtet egy, az 
alaptevékenységéből és az SZMSZ-éből kötelezően ellátandó feladatot, ez a munkajogi 
ügyfélszolgálat. Az ügyfélszolgálat legalább húsz éve működik. Ennek az üzemeltetését 
rendkívül fontosnak tartom, és szeretném biztosítani, hogy továbbra is működjön. 

Ami ebben a programban új, hogy a kormánydöntéssel összhangban a ránk vonatkozó, 
a Karrier Híd Programra vonatkozó programelemek kötelezővé tették nekünk azt, hogy 
zöldszámot hozzunk létre. Ez úgy hangzik, hogy 06-80-250-240. Ez egy olyan zöldszám, 
amely korábban nem üzemelt, kimondottan a karrierprogram céljára hoztuk létre és olyan 
tanácsadókat ültettünk a vonal másik vége mögé, akik az ügyfelek számára központi szinten 
tudnak információt adni a Karrier Híd Programba való bekerülés feltételeiről és az ott elérhető 
támogatásokról, szolgáltatásokról. 

 
ELNÖK: Úgy látom, elnök úrnak még van kérdése. 
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DR. AGG GÉZA elnök (Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége): Köszönöm 

szépen a szót és a meghívást. Elismerésünket szeretném kifejezni, hogy a parlament egy 
bizottságának albizottsága, szakbizottsága ezt a témát napirendre tűzte. Tisztában vagyunk 
azzal, hogy a parlamentnek mi a hatásköre: törvények meghozatala, közszolgálati, 
kormánytisztviselői, köztisztviselői kérdések, a költségvetés elfogadása. Hogy utána mi 
történik ebben az ügyben, az a kormány kompetenciája és a végén pedig egy bizottság, 
albizottság megnézi, ez formailag rendben van. Azt viszont sajnálom, hogy a kormány 
képviselői nincsenek itt egyik napirendi ponthoz sem. Lehetséges, hogy ehhez a napirendi 
ponthoz kapcsolódóan Kardkovács Kolos helyettes államtitkárt kérték fel, de ezzel a témával 
a KIM foglalkozott, a miniszter, az államtitkár és Kátai Ildikó helyettes államtitkár szintjén, 
tehát nem tudom, hogy az itteni meghívás miért nem sikeredett tökéletesre, vagy ők nem 
mutattak készséget. Tehát én azt javasolnám, hogy legközelebb olyanok legyenek meghívva 
előadónak, akik ebben kompetensek. 

Készítettem egy 2,5 oldalas összefoglalót, amelyet most itt nem szeretnék elmondani 
természetesen, de a címszavakat elmondom, az egészet pedig az elnök asszonynak, a 
titkárságnak átadom szíves felhasználás céljából. Továbbá azért is, hogy a jövőben ne csak 
egy ilyen végső fázisban tárgyaljunk, amikor egy döntés megszületett, és a karrierhídon meg-
megállt az emberek vagy potyognak le, vagy nem is tudják, hol vannak, hanem ennek a 
preventív részét jobban megtaláljuk.  

Csak a címszavakat mondanám el. Milyen előzmények vezettek a január 11-i 
kormánydöntéshez? A titkárságvezető asszony is mondta, hogy 2006-ban mi történt. Én már 
akkor is az Oktatási Minisztériumban szakszervezeti elnök voltam. Az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium összevonásánál 29 százalékos létszámleépítés volt, tehát minden harmadik 
ujjunkat le kellett vágni - ezt így szoktuk mondani -, és ez országosan is majdnem ilyen volt. 
Egy ötoldalas megállapodás révén - amelyet napokon át, éjszakákon át gyúrtunk, a kormány, 
a szakszervezetek és a kamarák, akkor még működtek, a régi típusú szakmai kamarák - azt el 
tudtuk érni, hogy igazi munkaügyi per és tragédia, emberi tragédia nem történt, pedig tízezer 
fölötti létszámleépítésről volt akkor szó. Tehát az előzményekről ennyit. Javasoltuk egyébként 
2010. július 1-jén Navracsics Tibor úrnak a köztisztviselők napján reggel 8 órakor, hogy nem 
tudjuk, lesz-e leépítés és hogy mi lesz, de mi tudjuk, hogy válság van, és az új kormánynak a 
négyéves ciklus elején nyilván szorítani kell minden külső dologtól függetlenül, üljünk le, 
boruljunk neki. Azt mondta Navracsics úr, hogy akkor nem lesz arra szükség. Hát, 
miniszterelnök-helyettes úr, azt kell mondanom hogy szükség lett volna rá, szükség van rá, és 
erről majd más alkalommal, máskor beszélünk. Az előzményről ennyit. 

A létszámcsökkentés előkészítése törvénysértő volt, az illetékes fórumot, a KIÉT-et 
nem kérdezte meg a kormány. Január 11-én, szerdán általában ült a kormány, éjszaka feltették 
a Magyar Közlöny internetes lapjára a kormányhatározatot, másnap reggel a sajtó tele volt 
ezzel, mi nem is tudtunk róla, ami roppant kínos, mert az ember bemegy fél 8 tájban dolgozni, 
telefonok, internet, minden és a sajtóból tudja meg. Ez személyesen rosszul esett, de hát itt 
ugye nem rólunk van szó. Rögtön egy közleményt tettünk közzé, és kértük a KIÉT 
összehívását, amely törvényileg kötelezettséget jelentett a kormány számára. Ezt követően 16-
án létrejött egy KIÉT-ülés, de a következő napon már a létszámleépítéseket a 
munkáltatóknak, a minisztereknek, a hivatalvezetőknek végre kellett hajtani. Tehát egy 
formális érdekegyeztetés volt, és nem felelt meg sem a törvény szellemének, sem pedig a 
betűjének. 

A lényeg a lényeg, hogy a szakszervezetek nyilván nem értenek egyet általában a 
leépítéssel, sem itt, se nyugaton, sem keleten. Ez talán a tisztünkből adódik. Ugyanakkor ha az 
jól előkészített, szakszerű, jogszerű és humánus, akkor tudomásul vesszük és tudjuk is 
támogatni. Pár éve voltunk Ausztriában ilyen dolgokat tanulmányozni, és azóta ezt terjesztem, 
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hogy Ausztriában minden felnőtt munkavállaló háromévente munkahelyet vált. Ennek ott 
megvan a kultúrája, a technikája. Hol vagyunk Magyarországon ehhez képest? Jó, hogy van 
egy ilyen Karrier Híd Program és támogatás, és a kollégákkal tényleg jó kapcsolatban 
vagyunk, csak azt tudom mondani, mert egy cipőben utazunk, hogy Magyarországon 
mindenki attól fél, hogy el ne veszítse a munkahelyét a közszférában és egyéb helyen, mert 
nem talál másikat. Hogy hány önéletrajz, protekciókérés van nálam, mind minisztériumban 
vagy Pesten dolgozó valakitől, félek is ezeket megnyitni és elolvasni, mert szorul a szívem. 
Általános tanácson kívül nem sokat tudok adni. A probléma nem az, hogy leépítés és 
átszervezés volt. A mikéntjével persze nem értünk egyet. Sokkal jobban kellett volna csinálni. 
Ebből a 6219 álláshelycsökkenésből becslésünk szerint 4000-4500 fő tartósan munkanélküli 
lesz. Ez itt a fő probléma! Lehet programokat, módosításokat bevezetni - amire Barta Zsuzsa 
utalt -, végrehajtani, szükség van rá, de attól még nem nagyon lesz több munkahely. 

A Karrier Híd Programról is szólnék részletesebben, de erről sem túl hosszan. Az 
elnevezése - itt is volt rá utalás - cinikus. A karrier általában pozitív dolgot szokott jelenteni 
mindenkinek az életében, a maga életében, a gyereke, a családja életében, a szakszervezetben 
és a legkülönbözőbb helyeken, és aki a parlamentben dolgozik képviselőként is, tudja, az egy 
pozitív dolog. Itt pedig egy hét alatt meghozott döntés végrehajtására hozott létre a kormány 
egy hidat, amely híd önmagában szükséges dolog nyilván, de ezt karriernek nevezni - azt 
szokták mondani a kollégáim, nyilatkoztunk is több helyen, hogy aki ezt a hidat megtervezte 
és megépítette, menjen is át rajta. Ez rosszindulatú megközelítés, az ebben érintettek 70-80 
százaléka munkanélküli, tehát ezt karrier jelzővel ellátni cinikus és még egyszer mondom, 
nem szerencsés. 

Egyébként a Prémium évek program tekintetében csak pár ezer munkavállalónk van. 
Nem ennyire kirívóan, de fájdalmas volt prémiumnak elnevezni, amikor 68-70 éves 
embereket nyugdíj előtt 75 százalékra jelentettek be és 12 órára, és hány kolléganőm nem tud 
bejárni, mert nem kapja meg a bérletet Ercsiből és máshonnan. Tizenkét órásra nem jár be, és 
a pesti tízezer forintosra sincs pénze. És hogy most mik történtek az elmúlt hetekben, nem is 
akarom elmondani. Tehát ezekkel nagyon vigyázni kell. Jó szándékú dolgok, de szakszerűen 
kell előadni, esetleg jóhiszeműen, de cinikusan - ahogy ennek a neve is mutatja - nem. Nem 
nyújt valódi segítséget a kirúgottak számára, szépségtapasz, és ezért próbálunk a monitoring 
bizottságban és másutt is együttműködni. 

Amit nagyon sajnálunk, és ezért is mondom azt, hogy a KIM képviselői nincsenek itt, 
mert ebben Barta Zsuzsa és az NMH képviselői nem tudnak mit mondani. A monitoring 
bizottságba a szakszervezetek felkérést kaptak februárban. A KIÉT munkavállalói oldalát 
heten képviseljük két szakszervezet részéről - de nem akarok belemenni a részletekbe -, az 
MKKSZ és a KSZSZ. Mi vagyunk a nagyobbak, mert a központi közigazgatásban a 
minisztériumok nagyobb létszámban vannak. Mi leadtunk kétszer két nevet, de valami 
rejtélyes oknál fogva a KIM csak a másik két szakszervezet, amelyik ebben a témában benne 
van, választotta ki. Fehér úr, aki a mi oldalunk elnöke, egy héten belül írt a helyettes 
államtitkár asszonynak még egy levelet, hogy lehet, hogy első elkeveredett. Nem is jött rá 
válasz. Ennek ellenére én mint KSZSZ-képviselő - aki a monitoring bizottságban van - és 
munkatársaim sincsenek ott, mert ki voltunk zárva abból, nem is értem, hogy miért, mintha 
ellenség vagy kiszivárogtatók lennénk. Ha bármikor valaki elhivatott, akkor - hogy ne is 
magamról beszéljek -, a kollégáim biztosan mind a kormányt, mind a munkavállalókat 
segítette volna ebben a dologban. Tehát mi nem voltunk ott. Hogy mi történt pontosan, én 
nagyon pici dolgot tudok erről Árvai Jánostól és Halasi doktortól, illetve amit a sajtóban 
publikálnak, és az internetről tudunk erről néhány bővebb információt adni. A 
létszámcsökkentés során 6713 állás szűnt meg. 

A márciusi adatokat tudtam elemezni húsvétkor, amit Zsuzsa elmondott. Ez még 
ugyan nagyon kevés - elnök asszony is mondta -, de tendenciájában hál’ istennek egy-két 
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dolog már nagyon szépen javulgat. Akkor még 19 százalék volt a programba belépettek 
aránya, illetve a humán szolgáltatásban részesültek 16, most valamelyik 35, de nem is tudom, 
melyik, de akármelyik, annak nagyon örülök azzal együtt, hogy 90 százalék körülinek kellene 
lennie az ilyennek, attól nagyon messze vagyunk. 

 
ELNÖK: Bocsánat, csak egy rövid megjegyzésem lenne. Nemsokára kezdődnek a 

szavazások, és vissza kellene érnünk. Ha kérhetjük, hogy egy picit tömörítse az elnök úr. 
Köszönjük. 

 
DR. AGG GÉZA elnök (Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége): Jó. A következő, 

ami a Karrier program előkészítését illeti.Az anyagból olvasom, hogy 200 körüli megkeresés 
érkezett az NKI-hoz, illetve ahhoz a kollégához, aki a KIM-ben vagy nem tudom, hol, 
foglalkozik ezzel. Ez azt mutatja, hogy a szakembereknek, nem a 6400 érintett, hanem akik 
ebben a témában fizetést kapnak és munkájuk kellene, hogy legyen, 200 kérdésük volt. Kérem 
szépen, ha ezt most osztályoznám, akkor nem ötöst adnék rá nyilván. 

A továbbiakban címszavakat mondok. A kormány kommunikációja. A döntést számos 
egyeztetés előzte meg szeptembertől. Kérem szépen, tudjuk, hogy az államtitkári szinteken és 
másokon belül volt egyeztetés, rengeteg bajt is okozott, halállisták keringtek különböző 
szerveknél. Aki ilyen helyen dolgozik, tudja. A halállistáról a döntés a kormányzat szintjén 
január 11-én született, tehát az előkészítés nagyon egyoldalú, az érintett szociális partnerekkel 
semmi egyeztetés nem volt. Mi kértük az ülés összehívását. Mintegy 5 százalékot érint a 
létszámleépítés. Eredetileg mérnök voltam. Ezt át fogom adni, hogy mások is fel tudják 
használni. Nem 5 százalék, hanem 6 százalék és 9,5 százalék között, attól függ, hogy mihez 
viszonyítjuk. 

A következő: elvonják az összes betöltetlen álláshelyet, ez 2440. Tisztelettel jeleztem, 
aki munkaügyhöz ért és foglalkoztat, teljes munkaköröket nem lehet zárolni, hiszen ha egy 
focicsapatban ki kell állítani a kapust, kapus nélkül nem lehet tovább játszani. Ebből 
következően mi úgy ítéljük meg, hogy ennek legalább a harmadát szabaddá kell tenni, kirúgni 
embereket, másokat viszont lehessen felvenni. 

Összefoglalva: mi úgy ítéljük meg, hogy négyezer fölötti elbocsátottból munkanélküli 
lesz, és ezt nagyon sajnáljuk. Két kérdés a kormányhatározattal kapcsolatban. Két határidő 
volt - az egyik február 29-e - beszámolni az egyes minisztereknek, hogy hány főt építettek le, 
és mi a március 1-jei status quo. Én erről nem kaptam sem itt, sem pedig más fórumon 
tájékoztatást, sem pedig hogy milyen többletköltséget jelenthet ez az egyes tárcák számára. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük az elnök úrnak. Nekem még egy kérésem lenne Barta 

Zsuzsannához: a monitoring bizottság jelentését szeretnénk megkapni, a végsőt, hogy ez az 
egész milyen hatékonysággal ment véghez, milyen eredménye lett, nyilván mindenre ki fog 
terjedni a vizsgálat. Ezt megköszönjük. 

Ha nincs egyéb hozzászólás, e napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönöm a 
részvételüket. Köszönöm szépen. Még biztosan találkozunk - nem fenyegetés. (Derültség.) 

Az albizottság 2012. első félévi munkaprogramjának megvitatása és elfogadása 

Szavazás 

A 3. napirendi pont az albizottság 2012. évi első félévi munkaprogramjának 
megvitatása és elfogadása. Javaslom, hogy ebben a félévben a bizottság a Nemzeti Gazdasági 
és Társadalmi Tanács működését vizsgálja felül, annak hatékonyságát, illetve működési 
mechanizmusát, illetve a közfoglalkoztatás helyzetét. Tehát még egy bizottsági ülés 
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megtartását javaslom, amin e két napirendi pont tárgyalását tűznénk napirendre. Kérdezem a 
jelenlévő képviselőket, hogy egyetértenek-e. (Szavazás.) Teljes az egyetértés, 5 igen 
szavazattal elfogadtuk. A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

Az „Egyebek” napirendi pont keretében van-e valakinek megjegyzése? (Nincs 
jelentkező.) Ha nincs, az ülést bezárom. Köszönöm a jelenlétet. 

 
(Az ülés végének időpontja: 16 óra 59 perc) 

 

Bertha Szilvia  
 az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


