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 (Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BERTHA SZILVIA (Jobbik), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a szép téli napon. Szeretném először 
köszönteni a vendégeinket, dr. Hoffmann Imre államtitkár urat, Lőrincz Leó főosztályvezető 
urat, Kovács Mária szakértő asszonyt, Kósa István főosztályvezető urat és Lődiné Cser 
Zsuzsanna számvevőszéki főtanácsos asszonyt és Winter Zsuzsa számvevő főtanácsos 
asszonyt.  

A helyettesítéseket beolvasom: Szedlák Attilát Polics József képviselő úr helyettesíti, 
és így határozatképesek vagyunk. Két napirendi pontunk van. Az első a közfoglalkoztatás 
bemutatása, a második az egyebek. 

A közfoglalkoztatás bemutatása 

Egyből rá is térünk az első napirendi pontra, és kérdezem helyettes államtitkár urat, 
hogy kíván-e kiegészítést tenni. Az adathalmazt, gondolom, mindenki megkapta, ezúton is 
szeretném megköszönni a minisztériumnak, mert tényleg nagyon nagy adatgyűjtés volt. 
Megnyugtatásként, hogy ezt még tovább fogjuk hasznosítani, a településszintűeket is, tehát 
nem véletlenül kértem egy ilyen hatalmas adatmennyiséget, és akkor megkérdezem helyettes 
államtitkár urat, hogy kívánja-e még valamivel kiegészíteni az adatokat. 

Dr. Hoffmann Imre szóbeli kiegészítése 
DR. HOFFMANN IMRE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök 

Asszony! Az adatokat nem kívánom kiegészíteni részletekkel, hiszen ilyen mély adatgyűjtés 
valóban, ahogy ön mondja, nem nagyon volt eddig, ezt ugye a Nemzeti Munkaügyi Hivatalon 
keresztül kaptuk, hiszen ő az adatszolgáltató, és igyekeztünk eleget tenni az ön által kért 
kérdéseknek, amelyekhez egy elég részletes adatsorral szolgáltunk.  

Úgy gondolom, hogy egy pár adatot azért elmondanék. A közfoglalkoztatásból 
kilépők létszáma, a 2011 és ’12 között, amit ott ki is húztunk, az a 247 ezer 191 fő, és az 
eredményesen elhelyezkedők létszáma 29 ezer 170 fő. És a kilépőkön belül ez 11,8 
százalékos arány. Az elsődleges munkaerőpiacon eredményesen elhelyezkedők létszáma 18 
ezer 415 fő, ez 7,4 százalékot jelent. És hát még egy statisztikai adattal szeretném önöket még 
terhelni.  

Sajnos csak a 10. hó 20-ai adatokat tudom mondani, a 11. haviakat nem, a 
közfoglalkoztatásba bevont létszámról, az 278 ezer 493 fő, és a kistérségi Start-programokban 
96 ezer 319 ezer fő vett részt, a mezőgazdasági programokban 21 ezer 26. Még ennyi tartozik 
a statisztikai adatokhoz. Ehhez mást nem kívánok hozzátenni. Amennyiben kérdésük van, 
szívesen állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Akkor első körben megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki 

kérdést feltenni. Vélemény az adatokról? Tessék, Karvalics Ottó! 

Hozzászólások 

KARVALICS OTTÓ (KDNP): Köszönöm szépen. Köszöntök mindenkit, és én is 
avval kezdeném, hogy megköszönném ezt az adathalmazt. Ez valóban használható és valóban 
jól használható. Úgy mint képviselő is, de elsősorban úgy mint gyakorló polgármester, és 
ráadásul egy hátrányos térségben gyakorló polgármester úgy gondolom, hogy mindenféle 
közmunkát, de elsősorban a Start-munkát nagyon köszönjük, mert átmeneti megoldást jelent 
addig, ameddig ezekben a hátrányos térségekben munkahely teremtődik. Sok kifogás éri, de 
hogyha az emberekkel beszélek, akkor egy nagyon kevés kivétellel azt a véleményt 
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fogalmazzák meg, hogy ez még mindig jobb, mint a szociális segély. Az is igaz, hogy ezt – 
idézőjelbe téve – van, aki valós foglalkoztatásnak veszi, és van, aki nem.  

Azt látom, hogy ez egy kettős irányba elmenő munkaprogram, van egy réteg, amelyik 
valóban munkaként és valóban szorgalmasan teszi, és van egy réteg, amelyiket nekünk kell 
visszaszoktatni arra, hogy egyáltalán dolgozni kell ebben az országban, és szociális segélyen 
nem lehet megélni. 

Úgy gondolom, hogy az előző időszakban, amikor én tudom állítani, hogy szociális 
segélyből, hogyha akarta valaki, akkor többet össze tudott szedni, mint a minimálbér, ez egy 
kezelhetetlen, elfogadhatatlan állapot volt. Nem azt mondom, hogy ez a pénz sok, amit 
kapnak, de ezért tesznek valamit. Van, aki jól dolgozik, és van, akit szoktatunk vissza a 
munkába. Ebből is látszik, hogy a foglalkoztatottak száma elég nagy, és legalább munkáért 
megy, tehát egy részüknek célt jelent, és azt is, hogy rájuk szükség van, egy részének pedig 
azt jelenti, hogy a családban dolgozni is lehet, és nemcsak a polgármesteri hivatalban szociális 
segélyért sorba állni.  

Nekünk teljesen mindegy, hogy mennyire kritizálják, nagy segítség ez a program, és 
úgy gondolom, hogy szükség volt rá azért, mert munkahelyet teremteni főleg egy hátrányos 
térségben elég nehéz, és ahhoz idő kell, magyarul a vállalkozásokat meg kell erősíteni, a 
lehetőséget meg kell teremteni. Itt abba az is beletartozik, hogy egyáltalán ezek a térségek jól 
megközelíthetőek legyenek, akár vasúton, akár országúton. Mert majd akkor várható, hogy 
komolyabb munkahelyteremtés lehetséges.  

Az az adatokból is látszik, hogy hányan helyezkedtek el a valós munka világában. Úgy 
gondolom, hogy ezt kellene erősítenünk. De ehhez pont azok, az előbbi dolgok kellenek, de 
úgy gondolom, hogy ez javulni fog.  

Én azt kérem, és itt be is fejezném a véleményemet, hogy tartsuk ezt a programot, 
hogyha lehet, akkor emeljük a bért, ha lehet, akkor lehetne differenciálni a bért, akár helyben, 
amelyik tudom, hogy nagyon nehéz, az alapján, hogy valami mozgásteret adni az ott munkát 
adó társaságnak, hogy a, mint a munka világában is egy kicsit megbecsüljük azokat, akik 
valóban dolgoznak, akarnak, és egy kicsit ösztönözni azt, azzal, hogy egy kicsit nem ennél 
kevesebbet, hanem ezen a pénzen kívül – hogy mondjam? – akinek az lesz az ösztönző, hogy 
a kollégája, szomszédja, másik munkatársa egy kicsit jobban meg van becsülve. Ezt szét kell 
húzni, hogy ki mennyit teljesít. Tehát valahol teljesítményalapra kellene helyezni, és ezt 
máshogy nem lehet megoldani, csak ott, ahol éppen foglalkoztatják őket. Tudom, hogy ez 
nagyon nehéz, tudom, hogy ellentéteket szül, de pont ezek az ellentétek, amik ne adj’ isten 
kialakulnak munkavállaló és munkavállaló között, ezek fogják ösztönözni azt a réteget talán, 
aki még hajlandó visszaállni és megszokni azt, hogy reggel mondjuk 8-tól délután 4-ig 
dolgozni kell neki, és ne adj isten, nem az van, hogy leteszem a lapátot, vagy éppen azt a 
szerszámot, ami a kezében van, mert a barátnője megy az állomásra és el kell kísérni. Tehát 
egy eléggé kettős dolog, de úgy gondolom, két célja van, az egyik az, hogy akiket lehet, mind 
visszahozni a munka világába, és egy másik, én úgy gondolom, egy nevelő célzattal 
megpróbálni azokat, akik még visszaszoktathatók, visszaszoktatni. Hangsúlyozom, ez a 
létszám, ez a korosztály, a lehető legrosszabb, ez a 18 és 30 év közötti, amelyiket nagyon 
nehezen bírunk, és ezért javasolnám azt, hogy itt a véleményeknél, hogy próbáljunk egy olyan 
lehetőséget adni, hogy ezeket a béreket a minimál fölött valamilyen prémiummal, valamilyen 
juttatással ösztönözzük, hátha ez is segít valamit abba, hogy előbb visszaszoknak talán. Nem 
azzal jönnek, hogy ennyi pénzért én nem dolgozom, habár ezt már nem mondják. 

Azért elmondanám azt is, hogy az indulásnál én például ellene voltam a négyórás 
foglalkoztatásnak, és bizony-bizony a nevelő célzata volt a legjobb. Volt egy olyan 
lehetőségük, hogy aki ezt a négyórás foglalkoztatást nem fogadta el, azt kizártuk a szociális 
juttatások rendszeréből, és ennek bizony volt nevelő hatása. Volt. Nálam volt legalább tíz 
olyan foglalkoztatott, aki minden figyelmeztetés ellenére azt mondta, még abban a régi 
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rendszerben, amikor – hangsúlyozom – többet össze lehetett szedni szociális segélyből mint a 
minimálbér, hogy ő ezért aztán nem dolgozik, aztán egy év múlva, az első két hétben 
csapkodta az ajtót, hogy mi az, hogy ő nem kap segélyt, és a többiek miért kapnak. Mondtuk 
neki, hogy ajánlottunk munkát, és azt nem fogadta el. Aki nem dolgozik, az saját magát 
kizárta, és bizony most már ilyen nincs. Tehát azt mondom, hogy egy-két év alatt rájöttek, 
hogy valahol mégis csak dolgozni kell, és még egyszer kérném, hogyha lehet, akkor adjunk 
egy lehetőséget a helyi foglalkoztatóknak, az éppen munkát ellenőrző vagy adó 
szervezeteknek, hogy egy ezt a bért, egy kicsit pozitív irányba el tudjuk mozdítani. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor most megadom a szót Polics képviselő úrnak! 
 
POLICS JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelettel köszöntök 

mindenkit. Képviselőtársam már nagyon sok mindent elmondott. Őhozzá hasonlóan én is 
polgármesterként is ténykedem Komló városában, így saját bőrömön tapasztalom azt, hogy 
mit is jelent a közfoglalkoztatás, a Start-munka. Komlót és környékét is nevezhetem egy 
leszakadó térségnek, ahol a magas munkanélküliség mellett nagy gondot jelent az, hogy a 
munkanélküliek alulképzettek, és az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésük első 
körben nagyon nagy nehézséggel jár. Van itt olyan ember, aki a rendszerváltás óta nem 
dolgozott hivatalosan. És nem is szokta meg, és nem is adott példát a családjában arra, hogy 
reggel 6 órakor fel kell kelni, fel kell öltözni, el kell menni egy munkahelyre, nem a 
kocsmába, bedobva közben egy felest, mert aki ezt tette, az el lett küldve a munkahelyről. 

Az önök által is megadott statisztika is mutatja, hogy országosan is mit jelent ez a 
foglalkoztatás, és úgy gondolom, hogy a kormány, az Országgyűlés, amikor meghirdetette a 
munka alapú társadalmat, akkor abban lépcsőket kellett beépíteni. Ez volt az az első lépcső, 
amely kellett ahhoz, hogy elinduljunk egyáltalán egy olyan irányba, ami ezt a munka alapú 
társadalmat meg fogja alapozni. Ez nem fog csettintésre, mert Rodolfo varázsvesszejére egyik 
napról a másikra megváltozni. Iszonyú nagy jelentősége van a nagyobb településeken a 
polgármesteri hivataloknak, a közfoglalkoztatásban részt vevő szervezeteknek. Kisebb 
településen pedig a polgármesterek hozzáállása az, ami meghatározza ennek a 
foglalkoztatásnak a hatékonyságát. És mást kell alkalmazni egy mezőgazdasági kultúrán 
alapuló kisközösségben, mást egy ilyen városban, ahonnan én is jövök. Az a véleményem, 
hogy ez a közfoglalkoztatási program nagyon jó alap arra, hogy elinduljunk azon az úton, ami 
kivezet minket ezekből a nehézségekből. 

Nálunk valójában a nagyságból adódóan egyetlen probléma jelentkezett, amit itt is 
szeretnék elmondani miniszter úrnak, miniszterelnök úrnak is már elmondtam, a heti 
bérfizetés. Jó lenne, ha ez lehetőség lenne, és nem kötelezettség, és főleg az elkövetkezendő 
időszakban nem készpénzes fizetés lenne. Most Komló esetében 450 főről beszélünk éves 
statisztikában, és jövőre 630-ra nyújtottunk be pályázatot. Ez a kifizetés, ha ez készpénzben 
történik, heti egy nap teljes kiesés, annak a biztonsági meg egyéb feltételeinek a megteremtése 
is gondot fog jelenteni. Én továbbra is azt javaslom, és nagyon szívesen nyomnám meg a 
gombot a parlamentben, ha az a módosítás jönne be, hogy a dolgozók választhatnak a heti 
fizetés vagy a havi fizetés között, és ezzel még a választási lehetőséget, a demokratikus 
ügyintézésmódot is fenn tudnánk tartani.  

Én mindenkinek gratulálok, aki ebben a programban részt vett és a továbbiakban is, 
hasonlóan azokkal az újításokkal is, amit képviselőtársam elmondott, próbáljuk továbbvinni 
ezt a folyamatot, és próbáljuk szélesíteni azt a kört, az egyéb, gazdaságot élénkítő 
programokkal, amely el tud majd helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon.  

Még egyszer, én is köszönöm ezt az anyagot és a hosszabb távon használható adatsort. 
Köszönöm szépen.  
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KARVALICS OTTÓ (KDNP): Csak egy mondat, és utána én nem kérnék szót. Én 

köszönöm szépen, csak egy gondolatot fűznék hozzá, hogy mennyire más területenként a 
Start-munkaprogram és a fizetés. Nálam, épp ellenkezőleg, azt mondták, hogy ne fizessünk 
hetenként, de fizessünk készpénzben. Azt is elmondom, hogy miért. Ugye ők úgy gondolták, 
és valóban meg is győződtem róla, hogy ezek az emberek eléggé rossz helyzetben vannak 
anyagilag, és ha ezt utaljuk egy számlára, akkor általában letiltások vannak. Tehát ez a pénz 
csak arra jó, hogy az életvitelüket segítsék, és hogyha átutalom, azonnal lenyúlják azok a 
szervezetek, amelyiknek tartoznak. De úgy gondolom, ez a fizetés nem arra szól, hogy 
lenyúljuk. Én úgy gondolom, a készpénzfizetésnek kellene maradni választhatóan, akárcsak, 
ahogy a polgármester képviselőtársam mondja, de tényleg területenként változik. 

Nálam például a heti fizetést a foglalkoztatottak kérték, hogy havi legyen, mert jobban 
be tudják osztani. Azt mondták, hogyha hetenként kapják meg, és ezt szó szerint nekem 
mondták, és ezért merem állítani, hogyha hetenként kapják meg, elmegy, és nem tudják úgy 
beosztani, mert kevesebb pénz, és ők kérték, ha havonta legyen fizetés, azt ellenben kérték, 
hogy készpénzben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a véleményeket. 
Akkor most én is mondanék némi véleményt, így az adatok alapján, illetve lennének 

kérdéseim. Itt azt beszéltük szakértő asszonnyal, hogy megkérdezzük az Állami 
Számvevőszéket képviselő főtanácsos asszonyokat, hogy van-e esetleg hozzáfűznivalójuk, de 
először feltenném a kérdéseimet, mert lesznek benne ilyen forrás típusú kérdéseim, amikre 
esetleg jobban tudnak utána válaszolni.  

Az első, amit így megjegyeznék, hogy az látszik, hogy közfoglalkoztatásból kizárt 
személyekről nincs adat, tehát tulajdonképpen nem történt kizárás a közfoglalkoztatásból. Én 
itt szeretném megjegyezni, hogy akkor tulajdonképpen milyen típusú nevelő hatása van ennek 
az egész közmunka-programnak, hogyha valójában ezek szerint nem tudnak olyat tenni a 
közfoglalkoztatottak, ami révén kizárják őket a közmunkából. Tehát ennek pont az lenne a 
nevelő hatása, hogy aki nem munkaviszonyként viszonyul a munkához, azt kizárják, és ezáltal 
elveszíti a lehetőséget valamilyen időtartamra. Mivel ez nem valósul meg, ezért igazából a 
nevelő hatást mi ezen az egészen nem látjuk. Pontosan azért ráadásul, mert visszajönnek 
hozzánk nagyon komoly panaszok. Egyrészt a munkakörülményekre nagyon sok panasz 
érkezett, hogy nagyon megalázóak és balkániak a munkakörülmények. Erről kérdést is tettem 
fel a parlamentben is, illetve írásbeli kérdést is nyújtottam be. Másrészt nagyon komoly 
panaszok jönnek arra nézve, hogy nem egyformán bánnak a közfoglalkoztatottakkal, és 
nagyon elnéznek minden típusú úgymond munkakerülést, akár még azt is, hogy sokszor meg 
sem jelennek a közfoglalkoztatottak a munkában, és valamilyen módon mégis megoldják a 
jelenléti ívet. Nem feltételezem, hogy ez itt képviselőtársaim településén történik, de ilyen 
panaszok is jöttek vissza hozzánk, hogy tulajdonképpen bármit meg lehet tenni, és az emberek 
lelkiismeretén múlik, illetve, akit lehet úgy mond zsarolni, azt zsarolják azzal, hogyha nem 
jössz, akkor kizárunk a közfoglalkoztatásból. Ugyanakkor, akikkel szemben ez indokolt 
lenne, azokkal szemben nem élnek ezzel a szankcióval. Tehát valójában a nevelő jellege nem 
valósul meg. Ehhez szeretném kérdezni, ehhez kapcsolódva, hogy tulajdonképpen a kormány 
azt fogalmazta meg, hogy ezzel visszavezetni kívánja a munka világába az onnan kiszorult 
embereket. Na most, ez a 7 százalékos arány, ami a visszatérést vagy az elsődleges 
munkaerőpiacon való elhelyezkedést jelenti, ez az én véleményem szerint, illetve a Jobbik 
véleménye szerint egy borzasztó alacsony szám. Ez azt mutatja, hogy tulajdonképpen ilyen 
szempontból sikertelen a közfoglalkoztatási program. Ugyanakkor, hogyha pedig azt tűznénk 
ki célul, hogy a munkanélküliek számára valamilyen minimális munkalehetőséget biztosítson, 
hát azt sem valósítja meg, hiszen minden településre pont az a visszajelzés jön, hogy sokkal 
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többen mennének közfoglalkoztatásba, de nincs rá lehetőség. Az lenne a kérdésem, hogy mi 
ennek az oka. Forráshiány? Legalábbis én mást nem tudok tippelni. Illetve akkor mi is volt 
pontosan a kormány célja? Melyik célt akarta megvalósítani? A munkába visszavezetést, amit 
így nem sikerült, vagy azt, hogy munkához juttassa a munkanélkülieket legalább ilyen 
szinten, amit szintén nem sikerül, nyilván a forráshiány miatt.  

Ehhez kapcsolódva lenne kérdésem, hogy november 15. vagy november 30-án jár le a 
pályázatoknak az érvényessége, tehát addig szóltak ezek a támogatási pályázatok, és hogy 
ezek után mi lesz. Tehát most jelenleg mi történik, vagy mi lesz ezeknek a lejártával? Van-e 
valami folytatás? És ehhez kapcsolódva akkor még néhány kérdésem van. Bocsánat, csak 
közben lapozgatok, mert a számoknál írogattam össze.  

A következő kérdésem, hogy 2011 novemberében-decemberében nagyon drasztikusan 
csökkent a közfoglalkoztatottak száma, de töredékére, hogy ennek mi volt az oka. Illetve 
láthatólag megfordult a négyórás trend nyolcórásra. Igazából 2012 májusától a négyórás, 
mintha nem is létezne. Ez azt jelentette, hogy a kormány belátta, hogy a nyolcórásra van 
szükség inkább, és a négyórással nem nagyon lehet mit kezdeni? Ez egy kérdésként merül fel. 
Még egy kérdés, szintén a létszámadatokhoz. Van olyan, hogy egyik hónapról a másikra 
nagyon durván változnak a létszámadatok egyes megyékben, például Borsodban augusztusról 
szeptemberre gyakorlatilag a felére esik, illetve Szabolcsban július-augusztus-szeptemberben 
a felére, majd megint a felére, tehát összességében a negyedére esik három hónap alatt a 
közfoglalkoztatottak száma. Ez már 2012. Hogy ennek milyen okai lehettek? Ez egy ilyen 
nagyobb régiós adat, tehát erről talán van valamilyenfajta információjuk.  

A betöltött munkakörök is felvetettek némi kérdést. Az látszik, hogy még vezető 
pozícióban is alkalmaztak közfoglalkoztatottakat. Tehát a gazdasági költségvetési szervezetek 
vezetői, kis szervezetek vezetői egész komoly létszámban. Itt az a kérdés, hogy vajon ilyen 
esetben is cserélték-e a közfoglalkoztatottakat, mondjuk háromhavonta, ha pedig nem, akkor 
mi alapján döntötték el, hogy ki alkalmas ezekre a pozíciókra. Tehát nyilvánvalóan ez egy 
olyan típusú felelős beosztás, amit igazából pályáztatás útján kell alkalmasság alapján 
odaítélni valakinek, nem pedig azért, mert éppen van egy talán megfelelő végzettségű, ki 
tudja, milyen munkanélküli, akit közfoglalkoztatottként lehet így alkalmazni.  

Az is kérdésem lenne, hogy ezek az adatok, amiket megkaptunk, mennyire 
tartalmaznak személyi ismétlődéseket. Tehát, hogyha valaki többször került be a 
közfoglalkoztatásba, akkor ő két embernek felel meg ezekben az adatokban, vagy pedig így 
személyre szólóan tartalmazza az adatokat, illetve, hogy mi alapján döntötték el azt, hogy 
esetleg valakit kétszer alkalmaznak, miközben mást meg egyszer sem. Tehát milyen 
szempontok alapján döntenek arról, hogy kit alkalmaznak közfoglalkoztatásban, van-e erre 
valami központi szempontrendszer, amit adott esetben delegáltak a kirendeltségek az 
önkormányzatokhoz, vagy pedig ezt mindenhol helyben döntik el? Akkor pedig hogyan 
próbálják a szubjektumot kiszűrni az egészből, hogy ne személyes motivációk alapján 
döntsenek az érintett vezetők?  

Szintén a beosztásokkal kapcsolatban. Az látszik, hogy a szellemi foglalkoztatottak 
száma nagyon-nagyon jelentősen nő, tehát 2011-ről 2012-re a 6578-ról 17 ezer 259-re nőtt. Ez 
az állami és önkormányzati szerveknél. Ebből vezető beosztású is a 156-ról 656 főre nőtt. 
Tehát egy kicsit úgy tűnik, hogy az önkormányzati leépítéseket, ezt mondjuk ki, mert a 
számok is alátámasztják, valójában közfoglalkoztatottakkal pótolták. Ezt ugye eddig csak 
feltételeztük, és aggódtunk, és mondtuk, hogy ez lehet, tehát tulajdonképpen az 
önkormányzati forráshiányt próbálják ilyen módon csökkenteni vagy ellensúlyozni, hogy 
megszüntetik a státuszokat, és a munkát, mivel az megvan, és el kell végezni, ezért 
közfoglalkoztatottak révén fogják biztosítani.  

Ha az ember logikusan belegondol, nyilván valahonnan munkát kell adni a 
közfoglalkoztatottnak, és honnan adjanak, hogyha eddig az összes munkát elvégezték a 
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státuszban lévőkkel, úgyhogy megszüntetik a státuszokat és ezt kiadják közmunkába. Tehát 
ezt sajnos most az adatok visszaigazolják, úgyhogy én akkor ezt így kérdésként felvetném, 
hogy tudnak-e valami megnyugtató magyarázatot adni az adatokra. Akkor most ezekre a 
kérdésekre várom a válaszokat, illetve még egy utolsó kérésem lenne, hogy amikor 2013 talán 
februárjában zárják az éves adatokat, akkor megkaphatnánk-e a 2011-es és a 2012-es éves 
összes adatokat ugyanilyen típusú bontásban? Mint éves összesítést, mert az még egy 
beszédes adathalmaz lenne. Köszönöm, és várom a válaszokat.  

 
DR. HOFFMANN IMRE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tehát Polics és 

Karvalics képviselő urak kérdéseire válaszolva, a bérekkel összefüggésben, tehát a 
premizálás. Azt tudom erre mondani, hogy a gyakorlatot mi folyamatosan értékeljük, és 
elemezzük, és így többek között több jogszabály-módosításra is sor került ebben az évben, és 
jelenleg is folyamatban van. Ha nem is a premizálás, hanem a közfoglalkoztatásban a 
munkairányítókra vonatkozóan teszünk javaslatot, hogy azok eltérő bérezésben részesüljenek, 
hiszen erre is a közfoglalkoztatóknak voltak kéréseik, kérdéseik, ezt meg fogjuk oldani. Ezen 
kívül az állásidőre vonatkozóan is fog intézkedés születni, módosítás, és majd erre még 
kitérnék.  

És a helyi lehetőségekre vonatkozóan, hiszen két gyakorló polgármester úrról is 
beszélhetünk, kiválóan látják a helyzetet, és példáikkal elmondták, hogy a közfoglalkoztatás 
egy jól működő rendszer. A mintaprojektjeink, amelyeket kistérségi Start-mintaprogram 
keretében oldunk meg, hét projektlába van, és egy nyolcadikkal fogjuk kiegészíteni 2013-ban, 
ezek pedig a helyi lehetőségeknek, sajátosságoknak megfelelő programok, amelyek szintén 
értékteremtőek kell hogy legyenek, hiszen jelenleg folynak a 2013. évi tárgyalások, a 
költségvetés tervezése, és ott ezt figyelembe vesszük. 

Igen, az alulképzettek bevonása a legnehezebb feladat. Ezt számadatok is bizonyítják, 
és egy adattal szeretném önöket még terhelni, hogy 52, 8 százaléka, akiket 2012-ben 
bevontunk munkába, az alapfokúak vagy annál alacsonyabb végzettségűek.  

A munka alapú társadalomról valóban egy átmenet a közfoglalkoztatás. Ez nem cél, 
hanem egy átmeneti megoldásnak tekintjük.  

Egyetértünk azzal, hogy a polgármestereknek kulcsszerepe van a 
közfoglalkoztatásban. A Belügyminisztérium ezt a kulcsszerepet nemcsak hogy elismeri, 
hanem támogatni is akarja, hiszen ők a legnagyobb közfoglalkoztatók. Ezért a 
belügyminiszter úr valamennyi önkormányzatot egy kérdőív útján megkereste arra 
vonatkozóan, hogy mondják el a 2012. évi tapasztalataikat, és tegyenek javaslatot a 2013. évi 
közfoglalkoztatásra vonatkozóan. Én ezt akkor is megköszöntem, és most is köszönöm a 
jelenlévő polgármester uraknak, hogy megtették.  

A városok polgármestereit szintén megkérdeztük, a téli átmeneti közfoglalkoztatásra 
vonatkozóan milyen javaslataik vannak, hiszen ne Budapesten találjuk ki, hiszen nyilvánvaló, 
hogy a közfoglalkoztatásnak azért megvannak a keretei. 

Tehát a 2012 és a 2013 évről így gondolkozunk, és továbbra is a legnagyobb 
közfoglalkoztatóknál tartunk az önkormányzatoknál, hiszen a belügyminiszter úr meghívta 
valamennyi polgármestert a Belügyminisztériumba kilenc alkalommal, amikor is a 
közfoglalkoztatásról tartottunk tájékoztatókat. És a célját, a tapasztalatait osztottuk meg a 
közfoglalkoztatásnak a polgármester urakkal és hölgyekkel.  

A jó gyakorlatokat is igyekeztünk bemutatni, és a települési önkormányzatok 
szövetségével karöltve egy pályázat kiírására került sor, ahol 34 önkormányzat pályázott és 
hét került elismerésre. Ezt még folytatta a belügyminiszter úr. Azokat a kistérségi Start-
mintaprogramokat, amelyek kiemelkedő eredményeket értek el, ilyen 22 volt, szintén 
elismerésben részesítettek, és a programjaik további támogatást kaptak azért, hogy ezt 
folytassák, és további közfoglalkoztatottat vonjanak be.  
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Ez nem áll meg, még további, több mint ötven településnek az elismerése így fog 
történni, mármint a programjuk elismerése, hangsúlyozom, és a program fog támogatást kapni 
azért, hogy ezek továbbfejlődjenek, és egyre több közfoglalkoztatottat vonjunk be. 
Természetesen az átmenetben is gondolkozunk, tehát a szociális szövetkezetek irányába. Ezt a 
feladatot a Belügyminisztérium kapta meg, ennek a kidolgozása is folyamatban van.  

A készpénzfizetéssel összefüggésben, hiszen ezt a polgármesterek találkozóján is 
megbeszéltük, készült egy háttéranyag erre vonatkozóan, hogy hogyan lehet megoldani. De 
ma is hallhatták, hogy különböző és eltérő vélemények és javaslatok vannak a 
készpénzfizetéssel kapcsolatban, és nyilvánvalóan a hatályos jogszabályokat is figyelembe 
kell venni. Ebben még nincsen döntés, egy előterjesztés készült a vonatkozásában.  

Elnök asszony kérdéseire a válaszolva: a közfoglalkoztatásból való kizárás, hogy ilyen 
adatot nem kezelünk, ez a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, annak statisztikai rendszere nem 
kezeli ezt az adatot. Nem tudom, hogy miért nem. Ezt meg fogjuk nézni.  

Na most, a panaszokra, amelyeket most is és az elmúlt időszakban is hallottam, én 
mindig azt mondtam, hogy én örömmel veszem a panaszokat, ha megkapom a konkrét 
panaszt. A konkrét panaszt a Belügyminisztérium mindig kivizsgálta. Ki fogja vizsgálni, és 
ott, ahol hiányosság van, ott megteszi a szükséges intézkedést. De azon panaszokkal, amelyek 
nem konkrétumok, azokkal nem tudunk mit kezdeni. A nevelő jellege, hogy a 
közfoglalkoztatásnak megvan-e vagy sem, határozottan tudom állítani, hogy igenis van nevelő 
jellege a közfoglalkoztatásnak. Nem ismételném meg az országgyűlési képviselők és 
polgármester urak előttem elmondottait, és nem ismételném meg azon polgármestereknek a 
véleményét, akik a Belügyminisztériumban szintén ezt elmondták. Hogy a 7 százalék 
alacsony-e, és azt kijelentjük, hogy sikertelen a program, én az ellenkezőjét állítom. A 
program sikeres.  

A közfoglalkoztatást, hogy lehet-e szélesíteni? Igen, erre is születtek döntések. 
Egyelőre a 132,5 milliárd forint állt rendelkezésre, és az előző évek tapasztalatai, tehát a 
2010-2009-es tapasztalatok azt bizonyították, hogy az egy pazarló rendszer volt, átláthatatlan 
rendszer volt. Mi ezt a rendszert egy sokkal költséghatékonyabb rendszerré alakítottuk át, 
átláthatóvá, az ellenőrzések szinte heti rendszerességgel folytak. 2012. április 16-a óta egy 
monitoringrendszer működik, minden programot ellenőrizünk. Ott, ahol hiányosságot 
tapasztalunk, azonnal intézkedünk.  

Azon önkormányzati leépítések, amelyekre ön célzott, nyilvánvaló, hogy ide 
konkrétumok kellenek. Ha ez megtörtént, a Belügyminisztérium egyértelműen kifejtette 
álláspontját, hogy nem ért egyet egy olyan leépítéssel, amelynek a helyére közfoglalkoztatás 
történik. Nem ért egyet. Ezt az ombudsmani vizsgálatnál is megerősítettük. Elutasítjuk, 
nyilvánvaló, hogy itt a közfoglalkoztatóknak megvan a szerepük, hiszen több, mint kétezer 
közfoglalkoztató van Magyarországon. Ezek az önkormányzatok.  

A téli átmenet, hogy folytatódik-e. Hát megvizsgáltuk, 2009-ben a téli átmeneti 
közfoglalkoztatásban ezervalahányszáz fő vett részt, 2010/11-ben 14 ezer, 2012/13-ra most 31 
ezret tervezünk. Nyilvánvaló, ez az időjárás függvénye, hiszen a közfoglalkoztatási 
programok legnagyobb része mezőgazdasági jellegű. De tervezzük a 2013. évet, hogy ott már 
bedolgozói rendszer is lesz. 

A négyórás-nyolcórás. Hát ez a közfoglalkoztatók véleménye volt, hogy sokkal 
nagyobb nevelő hatása van és értelmes munkát nyolc órában lehet végezni. Értelmes, 
értékteremtő és köz számára hasznos tevékenységet nyolc órában lehet tenni.  

Válaszoltam én arra a kérdésére, hogy van-e központi elvárás, hogy kiket 
közfoglalkoztatnak. Hát kérem, ez a közfoglalkoztatóknak a jogköre, hiszen ők döntik el, 
hogy kit és milyen módon fognak közfoglalkoztatásba bevonni.  

Ha nem válaszoltam valamire, akkor a kollégáimat megkérem, hogy egészítsenek ki. 
Lőrincz főosztályvezető úrnak átadnám a szót.  
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LŐRINCZ LEÓ (Belügyminisztérium): A statisztikai számbavételről kérdezett elnök 

asszony. Természetesen, ha egy ember többször lép be, az több embert jelent. A kiválasztással 
kapcsolatosan, ami még itt szóba került, a munkaügyi központ és az önkormányzat közösen 
kell hogy kiválasszák azokat az embereket, akik a közfoglalkoztatásba belépnek. 
Természetesen vannak bizonyos munkakörök, amire itt államtitkár úr is utalt. A 
munkavezetők saját maguk kell hogy döntsenek ezekben a feladatokban, de a legfőbb feladat 
ebben közösen, a rászorultságtól függően, tekintettel arra, hogy bizonyos esetekben egy 
családban több ember is munkanélküli, ezért nyilván megnézik, hogy kik azok, akik közül 
leghamarabb kell hogy bekerüljenek. 

A statisztikákra visszatérve, a felsőfokú végzettségűek esetében, ez egy kétszámjegyű 
FEOR. Konkrétan kellene megnézni az adott településen, hogy mit takar ez a munkakör. Ez a 
FEOR által meghatározott munkakör pontosan a tényleges feladatot ellátók esetében csak 
akkor mondhatjuk ki ezt, amelyre ön is utalt, ha ezt megvizsgálnánk teljes mértékben. 
Különben van egy olyan szabály a közfoglalkoztatásban is, hogy minden esetben a 
munkaügyi központ vizsgálja azt, hogy a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatás megkezdése 
előtt három hónappal hajtott-e végre csoportos létszámleépítést. Amennyiben igen, akkor 
számára nem nyújtható közfoglalkoztatási támogatás. Garanciális elemek ezt követően, hogy 
a hatósági szerződésben leírjuk azt, hogy a közfoglalkoztatónak, nála foglalkoztatott, tehát 
nem közfoglalkoztatott, nála foglalkoztatott, és a felvett közfoglalkoztatottakat a támogatás 
időtartama alatt nem bocsáthatja el. Ez minden hatósági szerződésben megtalálható, amelyet a 
munkaügyi központ és a közfoglalkoztató köt, a kérelembe pedig olyan jogokat és 
kötelezettségeket kell vállalni, mármint nyilatkozni, mielőtt benyújtják a kérelmet, amelyre az 
előbb már utaltam.  

Drasztikusan csökkent a négyórás létszám. Igen, 2011. évben, amikor a 
közfoglalkoztatás rendszere kialakult, összesen 54 milliárd forint állt állami költségvetésből 
rendelkezésre. Ebből a pénzből kellett megoldani azt, hogy a lehető legtöbb ember, aki 
foglalkoztatáshelyettesítő támogatásban részesül, valamilyen módon közfoglalkoztatáshoz 
juthasson. Ezért azt az alapelvet tűztük ki akkor célul, hogy részmunkaidős, bár legalább 
négyórás munkaidejű közfoglalkoztatás legyen. 2011 júliusától, amikor a belügyminiszter 
átvette a közfoglalkoztatás rendszerét, az eltelt háromnegyed év tapasztalatai azt mutatták, 
négy órában igen, nagyon sok embert lehet foglalkoztatni, de nincs munkára nevelő hatása 
vagy legalábbis nagyon minimális. Bizonyos esetekben, amelyekben képzéssel is 
kombináltuk a közfoglalkoztatást, 2011-ről beszélek még csak, ott pedig eleve a képzés nem 
négy órát, hanem 6-8 órát tartott volna, tehát a vélemények alapján ezt a négy órát 2011. év 
második felében és 2012-től egyértelműen a Belügyminisztérium azt mondta, hogy legalább 
napi hatórás munkaidejű vagy nyolcórás közfoglalkoztatást valósítson meg, és így 2012 első 
két hónapjában még a 2011. évről áthúzódó hatósági szerződésekből lévő létszámok négyórás 
foglalkoztatásban valósultak meg, de döntő részben már 2012-ben csak és kizárólagosan a 
hat- és a nyolcórás közfoglalkoztatást támogattuk. Két nagy megyében, Szabolcs-Szatmár-
Borsod megyében utalt a ciklikusságra. Igen, vannak bizonyos programok a közfoglalkoztatás 
területén, mivel több közfoglalkoztatási támogatási ciklus van, amikor egy adott 
közfoglalkoztatási támogatás lejár mondjuk 3-4 hónapig tart, azt követően lecsökken, majd 
egy hónap múlva indul egy másik támogatási típus. Ott pedig megnövekszik a létszám.  

Tehát ez alapján látható ez a fajta ciklikusság. Év elején, a munkaügyi központok 
számára hagyományos közfoglalkoztatásban mindig adunk egy pénzügyi keretet. Ez a 
hagyományos önkormányzati közfoglalkoztatás. Másik ilyen fontos típus a kistérségi Start-
mintaprogramok, amelyek 2012 év február, illetve március 1-jétől indultak. Ezért is nincs 
látható kifizetés január-február hóban ezekben a típusokban. Az országos közfoglalkoztatási 
programok, amelyek körülbelül 40-45 ezer fő közfoglalkoztatásba történő bevonását 
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eredményezték a múlt évben. Ezek pedig általában január vége, februári indítással kezdődnek. 
Ilyenek a vízügyi igazgatóságok, az erdőgazdaságok, a nemzeti parkok és egyéb 
közintézményben induló programok. Ezek az évvégéig tartanak, és ezekben minden esetben 
képzést szervezünk. Nyilvánvalóan olyan képzéseket, OKJ-s képzéseket, amelyek az adott 
intézmény tevékenységi köréhez kapcsolódnak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a válaszokat. Megadom a szót az Állami 

Számvevőszék képviselőjének. 
 
WINTER ZSUZSA (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Nagyon alapos, azt 

kell hogy mondjam, hogy amit kaptunk vissza táblázatokat, nagyon sokban azt látjuk, hogy a 
mi vizsgálat-előkészítő kérdőíveink szinte megalapozták ezt a statisztikai összeállítást, és 
ennek rettentően örülünk, mert a Számvevőszék egyik célja mindenképpen az állami 
kormányzás működésének a jobbítása, és ezt most tükröződni látjuk ebben, úgyhogy ezt 
mindenképpen üdvözölni tudjuk. 

Ugyanakkor itt is említett a levezető asszony egy nagyon sarkalatos kérdést, a képzést. 
Tehát a visszaáramoltatást és a képzést. Ugyanakkor államtitkár úr is említette, hogy rettentő 
alacsony a bevontak esetében a nyolc általános iskolát el sem végzettek, illetve csak azt 
elvégzettek aránya, és igazából az Állami Számvevőszék a jövő év első felében fogja a 
helyszíni vizsgálatokat az eddig tervezettek szerint lebonyolítani, és feltehetően is egy 
vizsgálati szempont lesz. És hát feltehetően, ugye említette államtitkár úr is, az igazi kitörési 
pont, ez csak egy lépcsőfoka a foglalkoztatás emelésének, mindenképpen az emberek 
képzettségi szintjének az emelése. Ehhez viszont hozzátartozik az alapfokú oktatás 
befejezése, mert ahhoz, hogy egy OKJ-s képzésen részt vegyenek, szükséges. Igazából óriási 
szerepe van a közoktatással való összefogásnak, illetve az általános iskola gyorsított 
befejezésének. Biztos, hogy e tekintetben továbbra is van szerepe a részmunkaidős 
foglalkoztatásnak is, illetve hát, amit itt felvetettek a polgármester urak, az ösztönzésnek, a 
motivációnak, mert hosszú távon akkor van jövőre, ha valóban magasabb lesz az ország 
foglalkoztatási szintje, és csak abban az esetben, hogyha a képzettség növekedni fog. 
Úgyhogy az biztos, hogy a Számvevőszék egyik fontos vizsgálati szempontja lesz ez is. És 
akkor azt hiszem, hogy az elnök asszonynak is, jövőre, mikor elkészül ez az állami 
számvevőszéki vizsgálat, mi többet fogunk tudni mondani, de bizonyára a statisztikát tekintve 
is erre jobban oda fognak figyelni. Úgyhogy köszönjük szépen.  

Nem tudom, van még valami kérdés?  
 
ELNÖK: Igen, lenne még egy. Az egyik, hogy az eredményesen elhelyezkedők, illetve 

az elsődleges munkaerőpiacon eredményesen elhelyezkedők között a tartalmi különbség az, 
hogy a közszférában, akik ott tartották őket az önkormányzatnál? Ez a különbség a két 
statisztikai kategória között? Inkább egyesével kérdezem, ha lehet.  

 
KOVÁCS MÁRIA (Belügyminisztérium): Ezekben benne vannak azok is, akik 

közfoglalkoztatásból kerülnek esetleg vissza. Vagy pedig támogatott foglalkoztatásba kerültek 
vissza, merthogy a munkaügyi központoknak más egyéb aktív munkaerő-piaci eszközük is 
van arra, hogy a foglalkoztatást elősegítsék. 18 ezer az, aki mindenféle támogatás nélkül az 
elsődleges munkaerőpiacon helyezkedett el.  

 
ELNÖK: A képzéseknél azt kérdezném, hogy elég nagy, 59,8 százalékot mondanak, 

akiknek nincs meg az általános iskolai végzettsége sem. Az ő esetükben erről az alapvető 
képzésről gondoskodott a rendszer a közfoglalkoztatási rendszer keretében belül? Mert 
nyilván akkor van esélyük, ha legalább a nyolc általános végzettségük megvan.  
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DR. HOFFMANN IMRE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen, tehát a 

közfoglalkoztatással összefüggésben egy európai uniós forrásból megvalósuló „újra tanulok” 
kiemelt projekt azoknak nyújt segítséget, akik ebbe a nehéz helyzetbe kerültek. Ez a TÁMOP 
2.1.6. kiemelt program. Ezen kedvezményezettek között megjelennek olyan nagy létszámú 
célcsoportok, amelyek új módszerek alkalmazásával fognak szakmai ismeretet tanulni. Ezek a 
Start-mintaprogramok mezőgazdasági képzésében vannak, növénytermesztés, állattartás, 
tartósítás területén, a Türr István Képző- és Kutatóintézet keretében történik ez a képzés. Ezt 
elkezdtük szeptember 1-jétől. Hamarabb kívántuk, de a TÁMOP-os projektnek, illetve az 
európai uniós forrás igénybevétele húzódott el, ez az EMMI által szervezett, ahhoz tartozó 
háttérintézmény végzi, aki a közfoglalkoztatásban a képzéseket kizárólagosan hatja végre. 

Tehát a közfoglalkoztatás a kistérségi Start-mintaprogramok mezőgazdaság 
képzéseiben indított el három képzési ágat, amelyek eredményes elvégzését követően 
tulajdonképpen ezen közfoglalkoztatottak, amennyiben a rendszerben maradnak, másfajta 
bérezésben részesülnek, illetve a szociális szövetkezetek irányába való kilépési lehetőséggel 
rendelkezni fognak egy képesítéssel, amely alapján ezekben a vállalkozásokban is részt 
vehetnek. Az általános iskolai képzettségre vonatkozóan még nem terjed ki a mi programunk. 
Most három ilyet mondtam, amit elindítottunk. Nyilvánvaló, hogy az EMMI-vel mi 
tárgyalunk és egyeztetünk ezen kérdések körében, hiszen ez az ő feladatrendszeréhez tartozik, 
mi alapvetően a közfoglalkoztatásra hegyeztük ki, és hangsúlyozom, a Start-
mintaprogramokra és az egyéb programokhoz való megfelelésre. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő kérdésem az, még az adatokhoz, hogy 

nyáron volt egy kis probléma, hogy több helyen kvázi nem engedték el alkalmi, illetve 
idénymunkára a közmunkásokat, erről próbáltunk tájékozódni, Kardkovács államtitkár úrnál, 
jellemzően Szabolcsból, illetve Borsodból jöttek ezek a visszajelzések, és itt látszik, hogy 
decemberben hirtelen nagyon megugrott az alkalmi, illetve idénymunkások száma, akiket 
engedtek kilépni. A többi megyében ennek töredéke. Most vagy nem kaptak megfelelő 
tájékoztatást vagy nem nagyon támogatják a közfoglalkoztatókat, hogy adott esetben ne 
állami pénzből finanszírozzák két-három hétre, az idénymunkák idejére a 
közfoglalkoztatottat, hanem inkább ott tartsák, mert a bürokrácia vagy az adminisztratív 
terhek indokolják. Tehát a minisztérium nem gondolja, hogy ennek az oka lehet, hogy pont, 
ahonnan, Szabolcsból jöttek a panaszok, utánajártunk, és megoldást találtunk, ott hirtelen 
ugrásszerűen megugrott, míg a többi megyében minimális, attól függetlenül, hogy más 
mezőgazdasági irányultságú megyék is léteznek?  

 
DR. HOFFMANN IMRE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tehát 

alapvetően, amikor ezt a problémát érzékeltük, jogszabály-módosításra került sor, és 
lehetőség volt arra, hogy 15 és 90 nap között fizetés nélküli szabadságot vehessenek ki. Erről 
minden közfoglalkoztatott tájékoztatva van. Tudta ezt. Azok, akik idénymunkával 
foglalkoznak, azok részéről voltak különböző hatások, hogy ezt bevezessük. Az 
idénymunkával foglalkoztatókat meg kell nézni, de nyilvánvaló, hogy innen, aki kikerül 
idénymunkára, neki ezt követően majd igazolnia kell, hogy hová ment, és milyen adót fizetett 
be. Tehát én azt gondolom, hogy ez a dolog a kifehérítéssel kapcsolatos, hogy csak ennyien 
vettek részt benne. Nem a rendszer hibája, ennyire tartottak igényt, de ezt még továbbfűzöm, 
ezt a gondolatot, van egy jogszabály-módosítás szintén a parlament előtt, mely szerint ezt a 15 
és 90 nap közötti határidőt lecsökkentenék rövidebbre, tehát egy számjegyűre. Tehát a 
lehetőség megvan rá, erre nem tudok mit mondani, hogy miért éltek ezzel ennyien. Tehát nem 
a rendszer, nem a bürokrácia és nem a közfoglalkoztatók azok, akik ezt a lehetőséget 
akadályozzák, tiltják valamilyen eszközzel. Minden közfoglalkoztatottnak rendelkezésre áll 
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ez a lehetőség, hogy ezzel éljen, csak majd igazolnia kell, hogy máshol, ahol dolgozott 
idénymunkában, mennyi adót fizetett be. Ennyire egyszerű ez a kérdés szerintem. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Igazából már csak két rövid megjegyzés. Az első, hogy az 

adatok alapján az látszik, hogy azt nem veszik figyelembe a közfoglalkoztatásnál, hogy 
mennyire nagy különbségek vannak a munkanélküliségi rátában, tehát van egy országos, 
mondjuk átlagos tíz százalék, ami az egyik megyében 4, a másikban pedig majdnem 30 
százalék. Ugyanakkor a közfoglalkoztatási adatok ezt a különbséget nem tükrözik. Akkor ezt 
egyfajta javaslatként megfogalmaznánk a kormány felé, hogy lehetőleg erre próbáljanak 
figyelni, mert nyilván sokkal nagyobb szükség van a közfoglalkoztatásra, ahol ilyen mértékű 
a munkanélküliség. Illetve a nyolc általánosos képzés, az nagyon jó, hogy van mezőgazdasági 
oktatás, de a nyolc általános iskolai képzés ma egyszerűen elengedhetetlen. Tehát ezt 
mindenképpen szorgalmaznánk, hogy ez az alapképzés a közfoglalkoztatáson belül adott 
esetben menjen. 

És még egy kérésem lenne, hogy a kizárási adatokat, nem tudom, honnan lehet 
megszerezni, de nagyon beszédes lenne, hogy mennyi ilyenre került sor és milyen jellemző 
esetekben.  

 
DR. HOFFMANN IMRE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Utóbbi két 

kérdésére vonatkozóan a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője jelen van, rögtön 
hallotta ezt a problémát, feladatot, és remélem, az informatikai rendszerük ezt majd 
produkálni fogja. Az EMMI-vel pedig majd én felveszem a kapcsolatot, hiszen élő kapcsolat 
van közöttünk. Nem akarom mondani, a hátrányos helyzetűek, romák közfoglalkoztatása 
területén számos olyan programunk van, hogy éppen a halmozottan hátrányos helyzetben 
lévőknek a közfoglalkoztatásba történő bevonását megteremtsük.  

Arra a kérdésre, hogy ott, ahol nagy a munkanélküliség, ott talán több 
közfoglalkoztatott kellene. Erre azt kell mondanom, hogy a kormány ezt már tavaly észlelte, 
és ebben, a halmozottan hátrányos térségekre vonatkozóan külön forrást biztosít, ezt úgy 
hívják úgy, hogy kistérségi Start-munka mintaprogram. Ezek a mintaprogramok ebben a 94 
hátrányos kistérségben zajlanak, akik plusz forrást kapnak ezekhez a programokhoz. Tehát a 
válaszom az, hogy ezt már nem kell javasolni, hanem ez megvalósult, és 2013-ban ezt 
folytatni fogjuk. Tehát ezen kistérségek tekintetében. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Megkérdezem, képviselőtársaim közül kér-e szót valaki. Tessék, Polics 

József!  
 
POLICS JÓZSEF (Fidesz): Ahogy szokták mondani, én a frontvonalból jöttem, és a 

saját bőrömön tapasztalom, és a kérdésekből azt látom, hogy hallottam, ezt mesélték nekem. 
Tehát egy Komló esetében, mi most 630 fővel indulunk a közfoglalkoztatásba, nálunk 20 
százalék fölötti a munkanélküliségi ráta, ami azt mutatja, hogy nagyobb számban veszünk 
részt. A Start-munkaprogram, meg a közfoglalkoztatás nem tudja kezelni az oktatásban való 
lemaradásokat, erre van egy csomó más program, amelyben szintén részt veszünk, akinek 
megvan a nyolc általánosa, annál speciális OKJ-s képzésekre  pályázunk, és próbáljuk olyan 
szakmához juttatni az embereket, amellyel el tudnak helyezkedni az elsődleges 
munkaerőpiacon, illetve van a nagy tömeg, amelynek nincs meg a nyolc általánosa, ott pedig 
a nyolc általános képzéseket részesítjük előnyben a TÁMOP-rendszereken keresztül, és ez, 
úgy gondolom, hogy működik, de mivel a szám itt irgalmatlanul magas és az aránya nagyon 
magas az összön belül, ezért hosszabb időt vesz igénybe, míg ezen a területen is eredményt 
tudunk elérni. A másik, a munkába való visszaszoktatásra alkalmas a Strat- és a 
közmunkaprogram, a TÁMOP rendszere pedig az oktatásba való visszaszoktatás, és ez sem 
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egy egyszerű dolog a halmozottan hátrányos térségekben, ott, ahol az embereknél meg kell 
követelni azt, hogy el is járjon erre az oktatásra. Erről is tudnék elég sokat beszélni, mert egy 
dolog, hogy beíratjuk őket valahová, de a cél az, hogy azt be is fejezze. Közte az indikátorok 
meg az ösztönzők módszere érdekes, és a visszahúzó erő. Én is tapasztalok olyat, amit 
mondott elnök asszony, ezért kulcsszerepe van a közfoglalkoztató szervezeteknek, a kisebb 
borsodi településeken a polgármestereknek, meg az ott megjelenő önkormányzati 
képviselőknek. Nálunk nem divat az, hogy leépítés után közfoglalkoztatásba kerülnek az 
emberek, de az divat, hogy aki nem megfelelő állapotban jelenik meg a munkahelyen, azt 
elküldjük, és hetente minden nap van egy ellenőrző csapat, amely szondával jár, és ennek 
köszönhető az, hogy a 450 fős statisztikai létszám azt jelenti, hogy 800 főt mozgattunk meg, 
amíg ez lett belőle. Tehát magyarul nagy a fluktuáció, és nagyon nagy a mozgás, és én azt 
tapasztalom fél év-háromnegyed év után, hogy van nevelő hatása, ha ezt következetesen 
hajtjuk végre, és erre bíztatok mindenkit, aki ebben részt vesz, hogy csak a következetesség és 
a tisztesség visz előre. Ne keressünk semmilyen összeesküvés-elméleteket itt bizonyos 
dolgok, számok között, mert azok nem hazudnak, a valóságot mutatják meg, és ez a magyar 
valóság, és ebből közösen kell valahogy kimásznunk, összekapaszkodnunk. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Tessék, Karvalics Ottó! 
 
KARVALICS OTTÓ (KDNP): Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány szót 

mondanék, nem akarok dicsérni a Start-munkaprogramot, de azt a problémát kezeli, ami 
nálunk a legnagyobb. A munkanélküli emberekhez jut el, talán még az önbecsülésüket is 
növeli, hogy rájuk még szükség van, és ez egy nagyon fontos üzenet, hogy foglalkoztatva 
vannak.  

Az a foglalkoztató, aki helyben látja, hogy kit lehet kiemelni, kit lehet bíztatni vagy 
megdorgálni, általában azok az emberek, akik nagyon nehezen vezethetők vissza, és ezt 
tapasztalatból mondom, azok jelennek meg nálam mint polgármesternél, hogy panaszt 
tegyenek épp a munkavezető vagy bárki ellen. Ezeket általában mindig kivizsgáljuk, ez az a 
szubjektivitás, ami alapján vagy azt kell mondanunk, hogy ezt nem lehet csinálni, nagyon 
ritkán fordul elő, hogy a munkahelyi vezető vagy éppen a Start-munkát felügyelő személyek 
olyan döntést hoznak, hogy kizárnak valakit, diszkriminálnak, ellenben sűrűn előfordul, hogy 
figyelmeztetik, elmondják, hogy mi az elvárás, és hogyha ezt nem csinálják, akkor probléma 
lesz. Volt is probléma. Ezt helyben lerendezzük. De melyik munkahelyen nincs probléma, 
munkahelyi fegyelemsértés, vagy az időkeretet nem használja ki, vagy nem úgy csinálja, vagy 
egyszerűen azt mondja, hogy ezt ő aztán már végképp nem. Itt van az, amikor a szubjektivitás 
megint bejön, amikor a munkaügyi központtal közösen kiválasztjuk azokat a személyeket, 
akkor természetes, hogy a legelső, megnézzük, hogy kinek mi a végzettsége. Hogyha nekem 
van egy felsőfokú végzettségem, amikor belekerülök a programba, akkor vagy vezető lesz 
belőle, helyi vezető, vagy olyan helyre tesszük, ahol az ő szakmai tudását használni tudjuk, 
vagy – rossz szó – kihasználni tudjuk. Tehát ő is meg lesz elégedve azzal, amit csinál, ha nem 
is úgy, ahogy, mondjuk a szakmán belül, de mégiscsak egy megkülönböztetés a többiekhez 
képest, és ez neki megnyugtató, őt megbecsüljük, mert többet tud, mást tud, mint aki nem 
végzett semmit. Én mindig azt mondom, hogy nálunk nagyon sok a raklapszögelő ember, 
amelyik másra nem alkalmas, mint itt a deszka, itt a szög, üssed! Ezek az emberek nagyon 
sűrűn panaszkodnak. Van egy nagyon kis réteg, amelyik olyan önérzetes, hogy most ez miért 
van náluk, nem akarom mondani, hogy mindig többre tartják magukat, de mikor azt mondjuk, 
hogy a TÁMOP-ba el kellene járni képzésre, akkor pont ezek azok, akik azt mondják, hogy 
ők aztán nem.  
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Tehát mindig lesznek elméletileg szubjektív döntések, elnök asszonynak mondom, 
mindig lesznek panaszok, ezeket valóban egyedileg kell kivizsgálni, mert általában nálunk 
most van 220 foglalkoztatott közmunkában, Start-munkában, kistérségi mintaprogramot 
csinálunk, és most csak egyetlen egy példát mondok, hogyha ezt jól csináljuk, jól választjuk 
ki a vezetőt, jó a cél, amit adunk, ezt persze fönt is látják, és támogatják is most is, akkor 
általában akik oda bekerülnek, azok ellen is van egy ilyen, hogy „mert azt odatesszük”. Csak 
azt felejti el, aki egyénileg panaszkodik, hogy ő is ott volt, csak kikerült, mert nem csinálta, és 
abba a mintaprogramba nem lehet beletenni, mert elrontaná az egészet. Tehát eléggé összetett 
a feladat, elég nehéz ezzel a munkaerővel együtt dolgozni, és én is azt kérem, hogy ne 
általánosítsunk. Addig ne menjünk el, hogy van sapkája a nyuszinak, nincs sapkája. Ez a 
program jó, hogyha jól csináljuk, és az egyéni problémákat ott helyben kezelik, akkor jó. Az 
idénymunkával kapcsolatban sajnos azt kell mondanom, hogy mindenki el akart menni, 
nálunk is el akartak menni, de panasz nem volt, megértették a végén, hogy én azt mondtam, 
hogyha hoznak egy olyan igazolást, amelyikkel őt foglalkoztatják előre, akkor mi elengedjük. 
Hogyha nem hoznak ilyet, akkor nem engedjük el, mert hova akar menni? A fekete 
munkaerőt akarja erősíteni abban a 10-20-30-50, akárhány napban, ameddig ő nem akar a 
Start-munkában dolgozni. Azt is elismerem, hogy többet keresne, ez neki jó lenne, de a cél az, 
hogy mi visszategyük egy hónapra, 30 napra, 15 napra abba a szférába, ahonnan pont ki 
akarjuk emelni, és amit kezelni szeretnénk, sajnos én ezeket tudom elmondani. 

Most is azt mondom, hogy ez a program jó, fejlődik, és abba a térségbe, ahol kell, 
segít is az embereken. Nem oldja meg a problémáikat, de segít nekik a túlélésben. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Én nagyon köszönöm képviselőtársaimnak is az értékes hozzászólásokat, és 

két megjegyzést is mondanék, mert mindig újabb dolgok jutnak eszembe. Az egyik az, hogy a 
konkrét esetekkel csak az a probléma, hogy az emberek egyszerűen félnek, még ezt a 
minimális egzisztenciát is borzasztóan féltik, tehát úgy vannak vele, hogy nyilván az 
ellenzéknek panaszkodnak, a kormánynak nem fognak, mert azt az 50-60-47 ezer forintot is 
annyira féltik, mert nekik az akkor a kenyér az asztalon. Az szinte majdhogynem egy irreális 
elvárás, hogy a konkrét panaszokra menjünk, hogy melyik településen melyik embernek mi 
volt a panasza, mert ezt ő nem fogja felvállalni, mert úgy van vele, hogy akár 
rabszolgakörülmények között is valamennyire dolgozik, és valamennyi pénzt kapjon, de az, 
hogy ez mennyire lélek- és egészségromboló és hosszú távon milyen hatása lesz az egész 
társadalomra, ahhoz azért meg lehet nézni egyéb államokat. Nem mondanék itt példákat, mert 
esetleg vitát nyitna. 

A másik, ami eszembe jutott, az a 30 napos munkaviszony kérdése. Hogy minimum 
30 nap munkaviszonnyal kell rendelkezni ahhoz, akár közfoglalkoztatásban vagy közcélúban, 
hogy erre a minimális 22800 forintos segélyre jogosult legyen. Pont azáltal, hogy nincsen 
semmilyen központi szempontrendszer, hogy kit vegyenek fel vagy mi alapján, nagyon sokan 
így szorulnak ki abból a lehetőségből, hogy ezt a 30 napot megszerezzék. Odáig jutottak, 
hogy ő már akár ingyen is elmenne dolgozni, hogy ez a 30 napja meglegyen, de az 
önkormányzatnál nem adnak lehetőséget, holott erre – már tudjuk, hogy – van lehetőség, tehát 
ez tulajdonképpen egy nyitott kapu, csak valamiért az információáramlással van probléma. 
Tehát valami probléma van a rendszerben, ami miatt ez nem valósul meg. Esetleg ezen a 
téren, még hogyha valami orvoslás lehetne országos szinten.  

Nem tudom, hogy kívánnak-e még ezekre reagálni? Megadom a szót.  
 
DR. HOFFMANN IMRE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Erre a kettőre. 

Hogy nem fognak panaszkodni az emberek: ennek az ellenkezőjét tudom önnek mondani, 
mert érkeznek hozzánk panaszok, a közfoglalkoztatókhoz, az országokhoz. Kivétel nélkül 
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megvizsgáljuk, túlnyomó részével az a megállapítás, hogy alaptalan, megalapozatlan, de 
kivizsgáljuk. Amik hozzánk kerülnek. Amik nem kerülnek hozzánk, és nem kerülnek 
benyújtásra, azokról nem tudok nyilatkozni. A 30 nap. Amikor érzékeltük, hogy a 30 nappal 
összefüggésben információhiány van, mert 4-5 fejezete van, hogy hogyan lehet megszerezni, 
a közfoglalkoztatás csak egy szegmense, valamennyi önkormányzatnak a belügyminiszter úr 
levelet írt ebben az évben, sőt önkormányzati hírlevél megjelent, ahol csak lehetett, 
megjelentettük, hogy a 30 nap jogszerző idő megszerzésére milyen lehetőségek vannak a 
közfoglalkoztatás keretében és azon túlmenőleg. Tehát ez nem rendszerhiba, hanem a 
jogszabályok ismeretét még egy kicsit kibontottuk, és tájékoztattuk. Én úgy gondolom, hogy 
többségében ezt ismerik, és élnek ezzel. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor esetleg a társadalmat is lehetne erről tájékoztatni, 

mert ők sem tudják. A másik megjegyzésem pedig, hogy lehet, hogy alaptalanok voltak, de 
azért van egy jelentés Szabó Mátétól, ami kimutatja, hogy azért itt nagyon komoly gondok 
vannak a közfoglalkoztatással. Biztos, hogy van olyan, ami alaptalan, ezt nem is kétlem, mi is 
belefutunk időnként ilyen dolgokba, de nagyon sok olyan is van, amikor ezt nem merik 
felvállalni, mert úgy gondolják, hogy úgymond diszkriminációnak lesznek kitéve.  

Köszönöm szépen tényleg, hogy itt voltak és ezt a sok információt, adatot is. Ezt a 
napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Egyebek címszó alatt csak annyit szeretnék mondani, hogy a jövő héten, kedden is 
találkozunk, akkor a romák társadalmi felzárkózását segítő kormányzati intézkedésekről lesz 
egy tájékoztató napirendünk.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 48 perc) 

 

Bertha Szilvia  
 az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


