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(Az ülés kezdetének időpontja: 10  óra 02 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

KARAKÓ LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Albizottság! Tisztelt Hölgyek és Urak! Tisztelt főtanácsadó asszony. Nagyon nagy szeretettel
köszöntök mindenkit szeptember 13-án második, illetve első ülésünkön, amikor már konkrét
napirendet tárgyalunk. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntöm a Nemzetgazdasági
Minisztériumból Bódi András főosztályvezető urat, Pető Sándor vezető tanácsost és Déri
Tamás főreferenst, valamint az Állami Számvevőszék részéről Lődiné Cser Zsuzsanna
osztályvezetőt, és természetesen mindenkit, aki segíti a munkánkat, köszöntök.

Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a bizottságunk határozatképes. Az ülést
megnyitom.

Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendet tárgyaljuk, amely így szól: a
Munkaerő-piaci Alapból finanszírozott munkahelyteremtést elősegítő támogatási
programokról szóló tájékoztató anyag megvitatása, a kettes pedig az egyebek.

Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendre javaslata. (Nincs jelentkező.)
Nincs. Aki támogatja az általam javasolt napirendet, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy az albizottság egyhangúlag elfogadta.

A „Munkaer ő-piaci Alapból finanszírozott, munkahelyteremtést elősegítő
támogatási programokról” szóló tájékoztató anyag megvitatása

Az 1. napirendet tárgyaljuk. Sajnáljuk, hogy alelnök úr nem jön. Megkérdezem a
kedves meghívott vendégeinket, a minisztérium képviselőit, hogy rövid szóbeli kiegészítést
kívánnak-e adni a napirendhez. Tessék, parancsoljon!

BÓDI ANDRÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm elnök úr. Tisztelettel
köszöntöm az albizottság tagjait. Nagyon röviden szeretnék csak arról szólni, hogy
megpróbáltunk a kérésnek eleget tenni azzal, hogy 2002-ig visszamenőleg bemutassuk, hogy
a Munkaerő-piaci Alapból nyújtott munkahelyteremtő beruházások hogyan alakultak.

Azt gondolom, hogy lehetne részletesebb is, hogyha lemennénk a vállalkozások
szintjére. Ha a bizottság igényli, ezt is meg tudjuk tenni, természetesen ehhez a
nyilvántartások is rendelkezésre állnak, de azt gondoljuk, hogy a kérés arról szólt, hogy
mutassuk be évente a felhasznált összeget. Azt gondolom, hogy ezt sikerült megvalósítani,
természetesen a kéréseikre állunk rendelkezésre, két kollégám, akik egyébként is évek óta
ezzel a munkával foglalkoznak, a részletekbe menően is tudnak nyilatkozni. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mi is így gondoltuk, amikor alakuló ülésünk volt, azért
kértünk egy átfogó tájékoztatót, a tájékoztató a szerkezetét illetően megvilágítja a számunkra,
hogy mik ezek a kifizetett pénzek nagyságrendben, mert itt különböző számszaki dolgokat is
láthatunk.

Én is úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a bizottság valóban azt a szerepét betöltse,
amire hivatott, és amire tulajdonképpen a választópolgárok felhatalmazták, az majd az lesz,
hogy majd lehet, hogy egy picit mélyebbre is kell mennünk. Ez az első napirend arra jó, hogy
lássuk azt, hogy milyen jellegű kifizetések voltak, mik voltak azok a pályázati célok,
amelyeket az elmúlt nyolc évben megfogalmaztak, illetve megvalósítottak. Sok egyéb dolgot
én is kijegyzeteltem itt magamban, és nyilván a vitában majd el fogom mondani, de
megkérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése az anyaggal
kapcsolatban az előadókhoz. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, kérdés nincs, megkérdezem van-e
észrevétel, hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Nincs.
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Akkor engedje meg a tisztelt bizottság, hogy néhány dolgot elmondjak, amiket
kijegyzeteltem. Több olyan terület van, ami pályázati rendszerekről, különböző támogatási
konstrukciókról szól, én úgy gondolom, az, hogy igazán lássuk ezt a hatalmas összeget és
ennek a hasznosulását, jobban a rendszerben kell látnunk ezeket a pályázatokat.

Én úgy látom a beszámolóból, hogy azok a célok, amiket megfogalmaztak az akkori
kormányok, azok teljesültek. Én olyan szép rózsaszínűnek látom. Mi pedig a valóságban ott
vagyunk az észak-alföldi régióban és vannak itt kollégák a súlyosan, munkanélküliséggel
fertőzött régióban tartózkodnak, ott meg más tapasztalatokat látunk. Azt látjuk, hogy a
nagyságrendben jónak mondható összegek, támogatási rendszerek nem olyan helyen
hasznosulnak, ahol leginkább kellene. Ez most felelőtlen dolog lenne, ha én most
elmondanám, hogy hogy gondolom. Azt szeretném majd a jövőben látni, és erre kérem a
szakmának az álláspontját, hogy mennyiben lehet, mivel látjuk a beszámolóban, hogy a
regionális munkaügyi központok kezelték ezeknek a forrásoknak a nagy részét, hogy
mennyiben lehet, és nem kívánunk mi tételesen vizsgálódni, hanem egyes területeket, akár az
észak-alföldi vagy az észak-keleti régiót vagy  a többi is, úgy általában a képzésre fordított
összegeknek a helyét néznénk, hogy mennyiben kerültek oda ezek a források az akkori
döntések alapján, ami indokolt volt. Mennyiben történtek olyan döntések, kormánydöntések,
mert olvassuk, hogy a kormány által kifejezetten – nem jut eszembe a jó kifejezés, de önök
értik, miről beszélek – egyedi, igen, ez a jó szó, egyedi kormánydöntések születtek, ami abban
különbözik a többi pályázattól, hogy az év első két hónapjában adták oda. Szeretnénk tudni,
hogy kik ezek a vállalkozások, elég súlyos milliárdok kerültek ki akkor, jóllehet, hogy akik az
első két hónapban, ha szabad azt mondani, közelebb voltak a tűzhöz, azok megkapták azt a
forrást, amit esetleg mások joggal igényelhettek volna, de valami oknál fogva nem kapták
meg. Tehát én tulajdonképpen mint a bizottság tagja, primus inter pares, első az egyenlők
között, én azt szeretném, hogy – én nem vitatom ezeknek a számoknak  a valódiságát, mert
nincs jogom, hogy vitassam, de – a szakma és az albizottság alakítson ki egy olyan
munkakapcsolatot, ahol talán jobban le tudnánk menni a mélyére. A mélyre ásnánk, ha szabad
ezt mondani, megnézni ezeket az alapokat, amelyeket itt önök kezeltek, illetve nem önök,
hanem felügyeltek, önök felügyelték, amit láttunk, hogy a munkaügyi központokon keresztül
ment, és itt tökéletes ez az anyag, ezt köszönöm is, évek óta dolgozom testületekben, és
látom, hogy ez az anyag kiválóan alkalmas arra, hogy itt legyen egy vita. De az, hogy az
albizottság döntse majd el, hogy ezek a támogatási rendszerek, akár a munkahelyteremtő

beruházások vagy az egyedi kormánydöntésre nyújtott támogatások vagy a magasabb
hozzáadott értékkel  megítélt támogatások vagy a távmunkahelyek létesítésével segített
programok, és sorolhatnám, ezeknek a konkrét megvalósulását, a konkrét helyre történő
odaítélését, illetve felhasználását, vagy meg is jegyzem például a 3. oldalon olvassuk, hogy a
pályázati rendszeren kívül egyedi kormánydöntés 2,1 milliárd, és úgy fogalmaznak, hogy
2953 új munkahely-létesítést vállaltak. Megkérdezném, hogy teljesült-e ez a vállalás, például.

És számtalan olyan dolog, ami örök téma, hogy új munkahelyek létesítésére vagy a
munkahelyek megtartására, x milliárd forintot fizettünk ki, fizetett ki az akkori kormány,
illetve a munkaszervezeteik, és a megvalósítást soha nem látjuk igazán beteljesedve. Tehát
soha nem látjuk, hogy ennek milyen monitoring szerepe lehet. Még egyszer mondom, ez a
bizottság nem azért alakult, hogy valamifajta bűnbakot keressen, mi úgy gondoljuk, és ezt
nagyon őszinte szívvel mondom, és mondhatom a bizottság tagjai nevében is, mi úgy érezzük,
képviselők és választópolgárok, hogy ez a rengeteg pénz nem oda ment, ahová kellett volna
mennie.

Ez a rövid összefoglalás. És szeretnénk együttműködni a többi hasonló jellegű
bizottsággal, amit a parlament létrehozott. Nekem ennyi lenne a vitaindítóm és megkérem a
kedves képviselőtársaimat, hogy akinek van észrevétele, az tegye meg, és azt követően pedig
megadnánk a szakmának is a szót. (Nincs jelentkező.) Nincs észrevétel ezek szerint. Hellyel-
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közzel összefoglaltam, amiről beszélünk. Megkérdezem a szakma képviselőjét, hogy az
általam elmondottakra kívánnak-e reagálni. Bódi úr!

BÓDI ANDRÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium):  Röviden fogok válaszolni rá.
Természetesen együtt kell működnünk, és amennyiben a bizottság igényli, elmehetünk
tételesen is egy meghatározott időpontban, adott cégekkel kapcsolatban megnézni, hogy
egyáltalán hogy hasznosult az adott beruházás.

Szeretném elmondani, hogy az egyedi kormánydöntések esetében mi alapvetően csak
azokban a térségekben kapcsolódtunk a nagyberuházók finanszírozásához, amelyik a
hátrányos helyzetű térséget jelenti. A forrás biztosítása csak akkor történhetett meg, amikor
teljesítette a vállalkozás a vállalt kötelezettségét. Tehát utófinanszírozás, amikortól
biztosította, hogy a vállalt létszámot felvette, abban az esetben kapta meg a forrást a cég. És
folyamatosan, öt évig meg kell tartani azokat az eszközöket, amiket ebből vásárolt, tehát ez
alatt az idő alatt folyamatosan meg kell tartani a létszámot. Amennyiben ezt nem tette, akkor
természetesen az eljárás során vissza lett követelve a cégtől az adott támogatás összege.

Tehát, ha konkrétan le akarunk menni egy-egy cégre, akkor ezt végig tudjuk vezetni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsolj!

PETŐ SÁNDOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Amit főosztályvezető úr mondott,
szeretném kiegészíteni, hogy abban az esetben követelünk vissza támogatást, hogyha
kötelezettségek, tehát a hatósági, illetve a támogatási szerződésben említett kötelezettségek 75
százalék alá kerülnek. Ezt a foglalkoztatási kötelezettséget is a munkaügyi központok a
minisztérium megbízásából folyamatosan monitorozzák. Úgy, hogy már a támogatások
odaítélése előtt is van egy ellenőrzés, menetközben is és mielőtt az egész program lezárul,
illetve a hatóság, a támogatási szerződés érvényét veszti, az előtt készít a vállalkozás egy záró
jelentést, az egész program megvalósulásáról, és természetesen azt is ellenőrzik.

Sok esetben fordul elő az, hogy a munkaügyi központ jelzi. És ezen kívül van még a
statisztikai jelentés is, amit hónapról hónapra közölnek és nemcsak az új munkahelyek számát
kell biztosítani hónapról hónapra, tehát, hogy lássuk, hogy amire kapta a támogatást, az meg
is valósul, hanem a pályázat, illetve a támogatási igény előtt, előtti bázislétszámot is tartani
kell.

Tehát tulajdonképpen ez nemcsak munkahelyteremtő, hanem munkahelymegőrző
támogatás is egyben. Az egyedi kormánydöntéses támogatásnál a foglalkoztatási kötelezettség
időtartama három év, a működtetésé, eszközfenntartásé pedig öt év. És ezt szigorúan
ellenőrizzük, és ahogy az anyagban is leírtuk, az Állami Számvevőszék is rendszeresen
ellenőrizte a program megvalósulását. A helyszínen is, a regionális munkaügyi központoknál
és  a minisztériumnál is. Tehát egészen már a pályázati program meghirdetésétől kezdve
egészen addig, amíg a vállalkozás a támogatást megkapta, és ahogy főosztályvezető úr
említette, ugye ez szigorúan utófinanszírozású, tehát számlák ellenében. Tehát nincs olyan,
hogy valaki előre megkapja és nem teljesíti, illetve, hogyha nem teljesít, akkor megvannak a
szerződésben meghatározott szankciók. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kontur Pál kért szót.

KONTUR PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Hát én is csatlakoznék
elnök úrhoz, hogy ez egy ilyen rózsaszín anyag, jelentés. Minden jó. Ahogy a minisztérium
részéről is elhangzott, ellenőrzések, minden megvalósul az ügyekben, de ugyanakkor ezeken a
helyeken nem lehet észrevenni, tapasztalni az eredményét ezeknek az óriási összegeknek.
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Azért is határoztuk el, hogy ezt a bizottságot létrehozzuk, hogy utánamenjünk annak,
hogy hol következett be a hiba, hogy ezt ez az új kormány ne kövesse el. Segítsük az új
vezetésnek a munkáját azzal, hogy felderítjük azt, hogy mégis csak hol folytak el a pénzek és
hol hasznosultak rosszul. Mert biztos, hogy rosszul hasznosultak, ha egyszer nincs nyoma,
nincs eredménye. A munkaerőpiacon, a munka világában ezeken az elmaradott helyeken, akár
most Borsod-Abaúj-Zemplén megyét veszem vagy Békés megyét, valahol csak elfolytak a
pénzek annak ellenére, hogy önök ezt ellenőrizték, és statisztikai adatokkal támasztják alá. Itt
is gyönyörű szép információt kaptunk, de valahol mégis valami hibázik. Tehát nem
szaporítván a szót, ezért jött létre ez a bizottság. Ez az első ülésünk, és szeretnénk ezzel a
kutakodással, az eredendő okoknak a feltárásával segíteni az új kormány működését, hogy ez
a pénz, ami nem kis pénz, óriási összegekről van szó, ez úgy hasznosuljon, hogy az emberek
javát szolgálja. Ez a kormány, a nemzeti együttműködés kormánya az emberekért van. Tehát
akkor a pénzösszegeket is úgy kell felhasználni, hogy az emberek javára legyen. Hogy
lehetőségeket adjon az elmaradt országrészekben a munkahelyteremtésre. Meg kell adni
mindenkinek a lehetőséget, és ez a pénz csak arra mehet, hogy az emberek boldogulhassanak,
a magyar emberek itt, Magyarországon. Köszönöm szépen a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon.

VÉCSEY LÁSZLÓ (Fidesz): Az elnök úr által elmondottakhoz csatlakozva, egy
nagyon fontos kérdés, amire nem biztos, hogy az urak tudnak válaszolni. Ugye, ha
végignézzük a számsorokat, látható, hogy nagyjából 2006-tól, amikor a munkanélküliség
nagyon erőteljesen elkezdett növekedni, a munkahelyteremtésre szánt támogatások összege
érdemben nem emelkedett. Elmehetünk egészen odáig, hogy a 2009-es adatot nézzük, a 2002-
eshez képest még névértékben is csökkent a támogatás összege. Ez arra mutat, hogy a
döntéshozók nem érzékelték, vagy nem akarták tudomásul venni, vagy nem akartak
beavatkozni látva a munkanélküliség emelkedését. Ha a 2010-est nézzük, reálértékben a
2002-es értékhez képest ez is jelentősen kevesebb, hiszen mindössze néhány millióval
emelkedett. Összességében, ha nézzük, ha igazak a számok, és ebből kell kiindulnunk, durván
21,5 milliárd forint ment nyolc év alatt a Munkaerő-piaci Alapba és ebből körülbelül. 22 ezer
új munkahely keletkezett. Ez lényegében munkahelyenként nagyjából egymillió forintos
támogatást jelent. Itt csatlakoznék elnök úrhoz: nagyon nagy jelentősége lehet annak, hogy az
egyedi kormánydöntések alapján kiosztott támogatások egy munkahelyre vetítve milyen
összeget képeznek, és az egyébként a régiókban kisvállalkozásoknak nem egyedi
kormánydöntés alapján kiosztott támogatások összege mennyi. Persze a két számot lenne
érdemes összevetni, hiszen ebből valószínűleg le lehet vonni következtetéseket, ha itt valami
komoly eltérés mutatkozik, amint azt az ember vélelmezi. Mert egyelőre adatok nem
támasztják alá.

Másfelől elnök úrnak a figyelmét szeretném felhívni arra, hogy ezt lenne érdemes
vizsgálni, hogy ez a rendszer miért nem követi a valós munkaerő-piaci helyzetet. Egyáltalán
felvetődik, hogy alkalmas-e ez a Munkaerő-piaci Alap a munkaerő-piaci helyzet
kontrollálására, munkahelyteremtésre. Ha nem alkalmas, márpedig, ha a 22 ezer munkahelyet
nézzük, és százezrével váltak munkanélkülivé emberek, akkor nagyságrendi eltérés van a
munkaerőpiac segítségével teremthető új munkahelyek és a szükséglet között. Tehát
amennyiben adatokat kapunk, mélyebben belemegyünk az elemzésekbe, akkor a bizottságunk
ebből esetleg olyan következtetéseket is le tud vonni, hogy milyen egyéb eszközökkel
szükséges a Munkaerő-piaci Alap mellett, ha egyáltalán ezt megtartjuk, fellépni annak
érdekében,  hogy a munkaerő-piaci helyzet lényegesen és érzékelhetően változzon. Köszönöm
szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki szólni? (Nincs jelentkező.)
Megkérdezem a kormány képviselőit, kívánnak-e az itt elhangzottakra reagálni. Igen.

BÓDI ANDRÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egy dolgot, ha megengednek. Az
egyedi kormánydöntés. A Munkaerő-piaci Alapnak ez egy pici része. Tehát a gazdasági tárca
volt az, aki egyébként a nagy támogatást nyújtotta, tehát mi csak csatlakoztunk azzal, hogy a
hátrányos helyzetű térségben ráadásul álláskeresők foglalkoztatását, tehát munkanélküliek
foglalkoztatását segítettük elő. Ezzel csatlakoztunk egy tényleg jelképes összeggel ahhoz
képest, ami az egyedi kormánydöntéseknél van. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

VÉCSEY LÁSZLÓ (Fidesz): Nagyon szépen köszönöm a főosztályvezető úrnak ezt a
kiegészítését, mert én is azt gondolom, hogy ebbe az irányba kéne mennünk, tehát nem a
Munkaerő-piaci Alapból finanszírozott munkahelyteremtés, hanem egyedi kormánydöntések
alapján bizonyos nagyberuházásokat lenne érdemes megvizsgálni, és azt gondolom, hogy
egyedi nagyberuházásokhoz nyújtott állami támogatásoknál, nem akarok nevesíteni egyet se,
de tudunk néhány ilyet mondani, ott megvizsgálni, hogy hány munkahely keletkezett a
tízmilliárdos nagyságrendű támogatások révén és ezt a kettőt összehasonlítani.

Ez irányban talán a Gazdasági Minisztériumtól kellene kiegészítő adatokat kérni, mert
akkor lenne érdekes, hogyha egymás mellé tudnánk tenni ezt a két adatsort.

ELNÖK: Igen. A Számvevőszék képviselője!

LŐDINÉ CSER ZSUZSA (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Csak arra
szerettem volna felhívni a képviselő urak figyelmét, és inkább csak, mivel megszólíttattam,
hogy az ÁSZ is ellenőrzi a támogatásokat, hogy egyebekben a Munkaerő-piaci Alap
beszámolóját az államháztartási törvény elkülönített állami pénzalapokra vonatkozó része
alapján könyvvizsgáló hitelesíti. A könyvvizsgáló az alap beszámolóját tudomásom szerint
mindig is elfogadó véleménnyel látta el. Az ÁSZ  a zárszámadás során a könyvvizsgáló
véleményét hasznosítja. A számvevőszék az MPA  pénzeszközeit egyéb szabályszerűségi
ellenőrzés keretében vizsgálja, a zárszámadás keretében egyrészt, a megállapításokat az éves
jelentések tartalmazzák. Legutóbb, a 2009. évi zárszámadás keretében, amit legutóbb tárgyalt
ez a bizottság is, konkrétan arról írtunk, azt vizsgáltuk, hogy a Munkaerő-piaci Alap
pénzeszközeiből a gazdasági válság következtében az OFA által kezelt támogatásokat hogyan
fordították a munkahely megőrzésére. Ennek részletes megállapításait a jelentés tartalmazza, a
javaslatainkat, tekintettel, hogy nem olyan magas szintűek, az OFA-hoz irányítottuk, ezért azt
a függelék tartalmazza. Erre szeretném a bizottságnak felhívni a figyelmét. Másrészt arra a
megállapításunkra ebben a jelentésben is és korábban is, hogy belső átrendeződés volt minden
évben a Munkaerő-piaci Alap pénzeszközei megosztásánál. Évről évre emelkedett a
költségvetési befizetés. Tehát az a pénzeszköz, amit nem közvetlenül a munkahelyekre
fordítottak, a támogatásokra, hanem más célokra fordítottak költségvetési befizetésként.

Illetve szeretném még azzal kiegészíteni, hogy egyébként is átfogó ellenőrzések
keretében a Munkaerő-piaci Alap pénzeszközeit vizsgálja a Számvevőszék. Legutóbb 2004-
2008 vonatkozásában volt egy ilyen átfogó vizsgálat, és tekintettel arra, hogy  a képzéssel
összefüggésben elhangzott, hogy miért nem hasznosultak és nem úgy hasznosulnak, magam
számvevő voltam még és kimondottan a szakképzést vizsgáltam, ha a fiatalok a fejükbe
vesznek egy képzési irányt, nem lehet őket meggyőzni arról, hogy ne azt tanuljanak, még
akkor is, ha utána nem találnak munkahelyet. Az egy dolog, nagyon egyetértettünk azzal,
pontosan akkor kezdődött ez a tanuló foglalkoztatás, hogy tanulószerződést kötnek a
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fiatalokkal és most még ösztöndíjat is fizetnek nekik, de ha egyszerűen nem akar valaki
kőművesnek tanulni, mert jogász szeretne lenni vagy közgazdász, akkor azon mi nem tudunk
változtatni, bármilyen ösztönző rendszerrel sem. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr!

BÓDI ANDRÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Amit a képviselő úr említett, hogy
2009-ben a keretösszeg kisebb volt, mint 2002-ben, ennek az az oka, hogy 2004-től, 2005-től
jöttek az európai uniós előcsatlakozási alapok, aztán pedig az európai uniós támogatás. És
nyilván akkor, amikor már többféle támogatási lehetőség van, akkor az igény vagy a kereslet
is megoszlik. Ezt mi is érzékeltük előzetes felmérés alapján is és a felmérésünket is igazolta
az, hogy 2008-2009-2010-ben a támogatási igény, tehát a keretösszegre vonatkozó összigény,
az körülbelül a jó pályázatokkal egyensúlyban volt. Tehát nem volt az,  mint korábbi években,
hogy sokszoros volt a jelentkezés akkor, amikor még alig volt pályázati lehetőség. Tehát ezért
van az, hogy ilyen másfél-két milliárd, 2,3 milliárdos keretösszeg is elég volt a támogatási
igények kielégítésére. Ezt szerettem volna még elmondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki szólni? Parancsoljon!

DÉRI TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A távmunkáról
kevesebb szó esett. Annyit szeretnék  a távmunkához hozzátenni, hogy a távmunka, rugalmas
foglalkoztatás témakör egy kicsit elkülönül az összes többi támogatási formától, hiszen
kétféle feltételnek kellett a pályázóknak megfelelniük. Egy része az új munkavállalók
foglalkoztatása, másrészről pedig a munkahelyek kialakítása közösségi munkahelyeken vagy
esetleg a magánszemélyek otthonaiban. Ez a forrás, amiből gazdálkodott ez a pályázat, ez
kifejezetten forrásszegénynek tekinthető. Minimálbér környéki támogatást tudott a Munkaerő-
piaci Alap biztosítani az új távmunkás munkahelyek kialakítására. Tapasztalataink szerint a
társadalmi igény erre óriási. Egyetértek az előttem szóló kollégákkal abban, hogy a pályázati
felhívás feltételei, a támogatás intenzitása azért behatárolja azt a pályázói kört, aki igénybe
tudja venni a pályázatot és sikeresen meg is tudja valósítani. Érdemes ennek a pályázati
konstrukciónak a jövőben feltételeit átgondolni. Szerintünk egy alapvetően jó pályázati
gondolatról van szó. Tapasztalataink szerint a megvalósítás és a távmunkahelyeknek a
fennmaradása is többségében eredményes volt. A hosszú távú fennmaradás, tehát a
kötelezettségen túli fennmaradás meghaladta a 70 százalékot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb hozzászólás?

VÉCSEY LÁSZLÓ (Fidesz): Ez a távmunkakérdés is nagyon fontos kérdés
egyébként, és csatlakoznék a szakértő úrhoz, mert vállalkozókkal beszélve a pályázati
rendszer biztosan áttekintendő. Én azt látom, hogy nagyon sok vállalkozót az tartott vissza
távmunkás alkalmazásától, hogy ugyanolyan feltételeket kellett teremteni a távmunkavégzés
helyén, adott esetben az illető otthonában, mint hogyha egyébként a saját benti munkahelyén
dolgozna, és ez sokakat visszariasztott, mert nyilván egy magánlakásnak a beruházásait nem
óhajtották felülvizsgálni. Ezeken, a lehet, hogy nem lényeges pontokon, de mégis néhány
ponton talán érdemes lenne áttekinteni a távmunka-pályáztatásnak és a távmunkának is a
feltételeit, mert lényegesen több távmunkást lehetne bekapcsolni, hogyha ezek a feltételek
nem lennének ennyire vaskalaposak.

Még visszakanyarodva, amit osztályvezető úr mondott, persze, érthető, hogy 2004-től
más pályázati lehetőségek is megnyíltak, csak azt gondolom, hogy a mi bizottságunk akkor
tud valóban rálátni ezekre a kérdésekre, hogyha ezeket az egyéb forrásokat is látjuk. Ez így
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többször elhangzott már többféle megközelítésben, mert ha nem látjuk, hogy egyedi forrásból,
egyedi kormánydöntéssel, uniós pályázatok kapcsán hány munkahely teremtődött, milyen
fajlagos költséggel teremtődtek ezek a munkahelyek, vagy sikerült fenntartani ezeket a
munkahelyeket egyes pályázati források esetében, akkor nem nagyon tudunk
következtetéseket levonni. Hogyan lehetne hozzájutni komplexen, elnök úrtól is kérdezem,
ezekhez az egyéb munkahelyteremtő célzatú pályázati és egyéb természetű forrásokhoz, hogy
tényleg valamilyen összképet lássunk? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető-helyettes úr.

PETŐ SÁNDOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha ehhez lehet hozzászólni, hogy
egyéb források hogy állnak, itt a beruházásösztönzési célelőirányzatról lehet szó, ez is a
Gazdasági Minisztériumhoz tartozik,  ezek pályázatainak a kezelője. Itt konkrétan a GOP-ról
van szó, a MAG Zrt. a kezelője, illetve egyéb más, foglalkoztatást bővítő pályázatok ezek
zömében. NFÜ is. Tehát, hogyha komplexitásra törekszünk, és azt szeretnék, hogy az
albizottság a teljes képet lássa, akkor az említett intézményeket is meg kell keresni. Azt
hiszem, hogy a fejlesztési miniszter úron és a gazdasági miniszter úron keresztül lehet ezt
elérni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérem főtanácsadó asszonyt, hogy keressük meg
ezeket a szervezeteket. Ezt meg fogom szavaztatni természetesen a bizottsággal.

Kíván-e még valaki szólni a napirendhez? (Nincs jelentkező.) Akkor tisztelt bizottság,
tisztelt jelenlévők! Úgy gondolom, hogy az első határozott lépést megtettük. Azt látjuk, hogy
kifizetések történtek, nagyon helyesen, látjuk, hogy a munkahelyteremtés kiemelt feladatként
szerepelt, ennek a bizottsága a hozzászólások alapján vitatja ennek a hasznosulását. Minden
megoldás, szoktuk mondani, érdekel bennünket, olyannyira, hogy  kezdeményezni fogom a
Foglalkoztatási bizottság rendes ülésén, előtte pedig meg fogom beszélni a bizottság
elnökével és alelnökével, hogy egy szakértőt kívánunk igénybe venni, aki segíti a munkánkat
természetesen. Majd a személyt el fogjuk dönteni, hogy ki, aki természetesen szakmai
hozzáértéssel, nagyobb szakmai hozzáértéssel fog rendelkezni, mint bármelyikünk. Nyilván
azért fog ebben segíteni, hogy, mivel most a végén derült ki, hogy egyéb munkahelyteremtő

források más szerveknél, más cégeknél  vannak, a MAG Zrt., az NFÜ, tehát ebből az
következik, hogy az előttünk lévő anyag nem tartalmazza mindazt a munkahelyteremtő

forrást, ami egyébként kifizetésre került az elmúlt években. Tehát kérném azt, hogy ennek a
lehetőségét vizsgáljuk meg, hogy hogy tudjuk ezt megkérdezni, illetve megkérni. Elhangzott,
itt beszéltünk róla a főtanácsadó asszonnyal, hogy a Gazdasági bizottság is célul tűzött ki egy
hasonló albizottságot, mint a mienk, jóllehet együtt kellene velük működni, hogy ne árasszuk
el önöket nap mint nap különböző kérésekkel, és nem győzik majd gyártani nekünk az
adatokat, de bízom benne, hogy ez nem így lesz. Tehát továbbra is az egyedi
kormánydöntések alapján hozott döntések érdekelnek bennünket.

Én is évek óta dolgozom köztisztviselőkkel, és nem akarjuk őket úgy megterhelni, de
azt meg kell majd nézni, hogy a regionális munkaügyi forrásokat hogy lehet hasznosan
áttekinteni. Szerintem ott nagyon sok érdekes dolog történt, különösen a hátrányos helyzetű

kistérségekben. Ez mindenképpen egy fő cél lenne. És itt az egyéb munkahelyteremtő

forrásoknál, a MAG-ot, az NFÜ-t is meg kell nézni, ez utóbbi nagyságrendileg a legnagyobb.
Tehát ezek legyenek a fő területek véleményem szerint. Még egyszer mondom, hogy ez nem
egy középkori elveket valló bizottság, hogy keresztre akarunk bárki feszíteni, de olyan
nyomás van rajtunk  a választók által, hogy ez a dolgunk. Tehát szeretnénk ezt megnézni,
szeretnénk azt feltárni, hogy ez jól ment-e, ha jó, akkor kezet rázni, ha nem jó, akkor keresni
ennek a megoldását, már csak azért is, amit Kontur képviselő is mondott, hogy jó
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tapasztalatokat gyűjtsön az új kormány és a rossz gyakorlatot pedig ne kövesse. Azok a
források, amiknél köztudott, hogy csak a munka emelheti fel ezt az országot, és ennek a
szakbizottságnak különösen ez a feladata, és ezért gondolom, hogy ez a felelősség van
rajtunk. Tehát ezek lennének a feladataink.

A főbizottságunk ülésezik várhatóan 4-én, és utána mi itt maradnánk és átbeszélnénk
ezt a dolgot, és főtanácsadó asszonnyal is egyeztetve megfogalmaznánk a következő
lépéseket. Megkérdezem, hogy egyetért-e ezzel a bizottság. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a
bizottság egyhangúlag elfogadta.

Az első napirendi pontunkat lezárom.
Egyebekben nekem nincs bejelentenivalóm. Van-e valakinek? (Nincs jelentkező.)

Megköszönöm az ülésen megjelentek részvételét, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 38  perc)

Karakó László
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


