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(A bizottság 10 óra 05 perckor megkezdett zárt ülésének - melyről 

külön jegyzőkönyv készült - folytatása.  

Szünet: 10.52-10.55 

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 10 óra 55 perc) 

Egyeztetési eljárás - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
által támogatott operatív programokra folyósított kezdeti 
előfinanszírozási összeg növelése tekintetében való módosításáról 
[COM (2015) 46; 2015/0026/COD] 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Nyílt üléssel folytatjuk bizottsági ülésünket. A 2. napirendi pont: egyeztetési 
eljárás az Európai Parlament és a Tanács rendelete az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés által támogatott operatív programokra folyósított kezdeti 
előfinanszírozási összeg növelése tekintetében való módosításáról. 

Tisztelt Bizottság! Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Modori László 
helyettes államtitkár urat a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről és kedves 
munkatársát. Köszönöm, hogy elvállalta a megjelenést, és egy rövid aktuális 
tájékoztatást szeretnénk kérni a bizottság számára, hiszen bizottságunk a 2015. 
március 9-ei ülésén egyeztetési eljárás megindításáról határozott az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés előfinanszírozásával kapcsolatos európai uniós 
tervezet vonatkozásában. Ez egy rendkívül érdekes és fontos téma, ezért választottuk 
a mai napra is. Arra kérem tehát államtitkár urat, hogy röviden foglalja össze a 
rendelettervezet leglényegesebb elemeit, valamint röviden ismertesse az uniós 
döntéshozatal állását, a kormány álláspontját, úgyszintén, hogy ki tudja végül is 
alakítani az Országgyűlés az önálló véleményét. 

Tisztelt Államtitkár Úr! Tessék parancsolni! 

Dr. Modori László tájékoztatója 

DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is köszöntöm a bizottság tagjait. 
Tulajdonképpen egy technikai jellegű módosításról van szó, úgyhogy nem is 
ereszteném túlságosan bő lére a mondandómat, mert gondolom, hogy a bizottságot 
majd sokkal inkább az ifjúsági garancia jelenlegi állása fogja érdekelni. 

A Bizottság úgy ítélte meg, hogy nem halad úgy az ifjúsági garancia 
végrehajtása a tagállamok tekintetében, ahogy az részéről elvárt, és ennek az 
akadályát ő elsősorban a finanszírozási nehézségekben látja. Ez a módosítás - amit a 
Bizottság előkészített, tehát a bizottsági javaslatnak megfelelő tulajdonképpen - arra 
szolgálna, hogy az előfinanszírozás mértékét a korábbi 1,5 százalékról 30 százalékra 
emelje. Tehát a Strukturális Alapokra vonatkozó közös rendelkezésekben került 
szabályozásra ez a 1,5 százalék, és ezzel a módosítással ez 30 százalékra meg lenne 
emelve. 

Megjegyzem, hogy Magyarország tekintetében a finanszírozás nem okozott és 
nem okoz problémát, hiszen az NFA-ból előfinanszírozás történik, tehát utólag kerül 
megtérítésre. Ez inkább, például mondjuk, a franciáknak volt húsba vágó kérdés. 
Nekünk, mint egyébként több más uniós tagállamnak, sokkal inkább a végrehajtással 
kapcsolatos problémáink voltak, tehát azt valahogyan felgyorsítani. Későn születtek 
meg a döntések. Bizonyos kérdések, szabályozási kérdések még most is értelmezésre 
szorulnak. Tehát ez lassította sokkal inkább minden tagállamban az ifjúsági garancia 
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elindulását. Eljárási szabályok nem kerültek kialakításra, például monitoring 
tekintetében vagy későn kerültek kialakításra, illetve még adós vele a Bizottság. De 
mivel a tagállamok gyakorlatilag kivétel nélkül támogatják a Bizottság javaslatát, 
annak ellenére, hogy Magyarország más állásponton volt - és mondom, nekünk ez 
nem húsba vágó -, mi is támogatjuk ezt a módosítást. Köszönöm szépen. 

Kérdések, észrevételek, válaszok 

ELNÖK: Köszönjük szépen a rövid, velős beszámolót. 
Tisztelt Bizottság! Megnyitom a vitát. Akinek kérdése, véleménye van, most 

elmondhatja. (Nincs jelzés.)  
Tisztelt Bizottság! Engedje meg, tisztelt államtitkár úr, hogy egy rövid kérdést 

tegyek föl átvezetésképpen, míg képviselőtársaim gondolkodnak. A március 25-ei 
COREPER II.-ülésen általános megközelítés került elfogadásra a tagállamok 
képviselői között. Államtitkár úr szerint mennyiben befolyásolja a döntéshozatalt, 
hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésben jelenleg 20 tagállam vesz részt? 
Ebben a vonatkozásban kérném szépen röviden a véleményét. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e még kérdés. (Nincs jelzés.) Nincs. 
(Dr. Józsa István: De van kérdés!) Van? Józsa képviselő úr! 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Van kérdés, mert kicsit letechnikázta helyettes 

államtitkár úr ezt a kérdést. Persze, ami ide van téve, az az, de ha már eljött a 
bizottság elé, én azért szeretném kérni arra, hogy néhány mondatban adjon számot 
arról, hogy az Uniónak ez a sok reménnyel kecsegtető akciója - legalábbis Brüsszelben 
nagyon sok reménnyel tekintenek erre az akcióra az ifjúsági munkanélküliség 
leküzdésében - magyar nézőpontból hogy néz ki, mi a megítélése akár az uniós 
actionnek, illetve a várható magyarországi hatásainak. 

 
ELNÖK: Valóban, ahogy Józsa képviselőtársam említette, ez egy nagyon fontos 

téma, hiszen ha megnézzük, akkor a tagállami régiókban az ifjúsági munkanélküliség 
van, ahol meghaladja a 25 százalékot. Az Európai Parlament és a Tanács 
megállapodott egy külön ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés létrehozásáról is 
azért, hogy enyhítse ezt a számot, és ez bizony égető probléma különösen olyan déli 
államokban, mint például Portugália. Ezért a fő kérdés az, hogy az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés keretében hogyan lehet kizárólag nem foglalkoztatott, 
oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalokat közvetlenül támogatni. Ez egy 
nagyon izgalmas kérdés. Államtitkár úr, megadom a szót önnek. 

 
DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nagyon szépen köszönöm. Én is azért gondoltam - ahogy az elején is jeleztem -, hogy 
adnék egy rövid ismertetést magáról az előterjesztésről, mert annak valóban csak ez a 
technikai módosítás a tárgya, de én is arra számítottam, hogy sokkal inkább az 
ifjúsági garanciával kapcsolatban merülnek majd fel kérdések. Ez ugyanúgy, mint az 
Európai Unió tagállamaiban általában, Magyarországon is kiemelt prioritást élvez, a 
kezdetektől fogva elköteleződtünk mellette és támogattuk. 

Amiről most beszélünk, ez az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés, a YEI, 
ami egy kiegészítő forrás - ahogyan arra képviselő úr és elnök úr utalt -, ez azoknak a 
tagállamoknak jár, azok vehetik igénybe, ahol vannak olyan régiók, ahol az ifjúsági 
munkanélküliség meghalad egy bizonyos mértéket. Nálunk ezek a régiók Észak-
Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország. Ezt 2012-es adatok alapján 
vagy alapul vételével határozták meg, tehát hogy 2012-es adatok alapján meghaladja 
ezt a mértéket vagy sem. Itt biztosít az Európai Unió egy 6 milliárd eurós 
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többletforrást. Ez Magyarország tekintetében a négy régió vonatkozásában egy 15 
milliárdos többletforrást jelent az országnak.  

Emellett pedig, ha tágabb értelemben az ifjúsági garanciáról beszélünk, amihez 
kapcsolódik, ami a GINOP keretében kerül megvalósításra, akkor mintegy 36 milliárd 
forint a forrása az ifjúsági garancia megvalósításának, és amire szintén utalás történt, 
itt az úgynevezett NEET-fiatalokat kívánja ezzel az intézkedéssel mind az Európai 
Unió, mind Magyarország elérni. Ez egy angol elnevezés betűszavas rövidítése, ami 
azt jelenti, hogy azokat a fiatalokat próbálja elérni, akik sem az oktatásban, sem a 
foglalkoztatásban nem jelennek meg. A lényege pedig az, hogy négy hónapon belül 
vagy egy színvonalas állásajánlatot kell számukra biztosítani, vagy gyakorlati képzést, 
valamilyen oktatási lehetőséget, tehát oktatásban történő részvételt.  

Arra való tekintettel, hogy nálunk is jelentős létszámot érint ez a probléma, 
sikerült a Bizottsággal is elfogadtatni - és ezzel nem vagyunk egyedül, tehát máshol is, 
ahol ez nagyobb problémát jelent, más államoknál is - a lépcsőzetes bevezetést. Ez azt 
jelenti, hogy első körben azokra a fiatalokra próbálunk koncentrálni, akik a leginkább 
hátrányos helyzetűek az alanyi kör tekintetében. Ez azt jelenti, hogy az első körben a 
hat hónapja regisztrált álláskereső fiatalok a célcsoport, és hat hónapon belül kell 
nekik valamilyen kézzelfogható segítséget nyújtani, ez bértámogatástól kezdve 
vállalkozóvá válás támogatásán, gyakorlatszerzési lehetőség biztosításán keresztül 
nagyon sok minden lehet.  

A második körben már a négy hónapja regisztrált álláskereső fiatalok elérése 
lenne a cél, és az utolsó lépcső lenne az, amikor mindenkinek, függetlenül attól, hogy 
regisztrált vagy nem regisztrált, tehát minden fiatalnak, aki megfelel a feltételeknek - 
életkori feltételekről beszélünk -, és felkeresi a munkaügyi központokat, amelyek 
egységesen jelentik a belépési pontot az uniós elvárásoknak megfelelően, négy 
hónapon belül kell kézzelfogható segítséget nyújtani.  

Röviden ennyi, de ha még vannak ehhez kapcsolódóan kérdések, akkor 
természetesen igyekszem azokra válaszolni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. (Jelzésre:) Megadom a szót Szanyi 

képviselő úrnak.  
 
DR. SZANYI TIBOR európai parlamenti képviselő: Köszönöm szépen. Ha 

lehet, akkor szeretnék kérni egy kicsivel több felvilágosítást arról, hogy mi ennek a 
gyakorlata. Tehát, mondjuk, valaki él egy észak-borsodi kis faluban, közel s távol 
semmilyen munkahely, lehetőség nincs, ahová jelentkezett, esetleg még távolabb, 
elutasítás, egyebek - tipikus magyar helyzet. Ki keres kit? Ő most olvassa, mondjuk, 
az Országgyűlés bizottságának jegyzőkönyvét, meghallja a jó hírt. Hova megy? Mit 
csinál? Hol jelentkezik? Kinél? Papír, nem papír, igazolás, satöbbi. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Józsa képviselő úrnak adom meg még a szót.  
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Jó volt a mondókája helyettes államtitkár úrnak, 

mert újabb kérdést generált. Négy régiónkat érinti, ha jól értem, és nem 
elhanyagolhatóan 15 milliárd forintnyi forrást. A meglévő intézményrendszer 
kereteiben gondolkodik a kormány, a tárca, vagy úgy gondolja, hogy új intézményeket 
is kialakít ezeknek a feladatoknak az ellátásra?  

 
ELNÖK: Van-e még kérdés? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Visszaadom a szót 

az államtitkár úrnak.  
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DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Próbáltam buzgón jegyzetelni, ha valami kimaradna, elnézést 
kérek, természetesen utána kiegészítem. Az egyik legnagyobb probléma a fiatalok 
elérése, hiszen olyan fiatalokról beszélünk, akik tulajdonképpen nem jelennek meg a 
rendszerben. Tehát az egyik legnagyobb probléma Magyarországon a fiatalok körében 
nem is annyira a munkanélküliség, hanem sokkal inkább az inaktivitás magas foka, 
tehát a foglalkoztatásnak az Európai Unió átlagához képest alacsony szintje, még ha 
sikerült is ezt jelentős mértékben javítani az utóbbi időben, de még mindig alatta 
vagyunk. Ezek a fiatalok nem jelennek meg a rendszerben, az elérésük igencsak 
komoly együttműködést igényel.  

Tehát nemcsak a foglalkoztatási ágazat érintett ebben, hanem az oktatási 
ágazat is és a szociális ágazat is, hogy ezeket a fiatalokat meg tudjuk szólítani, el 
tudjuk érni. Illetve természetesen a kampány tekintetében is figyelembe kell venni az 
egyedi sajátosságokat, hogy a fiatalok milyen médiumokból tájékozódnak elsősorban, 
és meg kell próbálni azokat - még egyszer mondom -, akik a rendszerben még nem 
láthatóak és nem jelennek meg, elérni, és nekik valamilyen személyre szabott 
segítséget nyújtani. Ebben nagyon fontos a szintén sokat emlegetett ex ante feltétel, a 
profiling, tehát kialakítani egy olyan cselekvési tervet a fiatal tekintetében, ami 
tényleg az egyéni viszonyaira van szabva.  

Képviselő úr említette például, hogy mi van azokkal a fiatalokkal - mert most 
csak azokról a hátrányos helyzetű régiókról beszélünk -, ahol a YEI feltételei 
fennállnak: az ifjúsági garancia ennél egy szélesebb spektrum lesz, tehát ez országos 
program lesz, de valóban nem véletlenül biztosít hozzá az Unió többletforrást, 
Magyarország tekintetében 15 milliárd forintot, mert ott valóban vannak olyan 
hátrányos helyzetű kistérségek, ahol hiányoznak a munkalehetőségek. Tehát, nincs 
jelen, mondjuk, az elsődleges munkaerőpiac egyáltalán, hanem csak a 
közfoglalkoztatás van mint lehetőség. De a közfoglalkoztatás e tekintetben nem 
minősül olyan segítségnyújtásnak, amit e tekintetben az Unió elvár, és természetesen 
mi sem akartuk, de például itt a mobilitási támogatás vagy a lakhatási támogatás 
nyújthat segítséget a fiatalnak. Tehát, ha ott nem tudja megtalálni úgymond a 
számítását munkaerő-piaci szempontból, akkor meg tudja találni egy másik régió 
tekintetében, vagy akár a vállalkozóvá válás támogatása is lehetőség. Remélem, hogy 
nagyjából egészéből, vagy legalábbis próbáltam a kérdésre válaszolni. 

Elnézést, ha segítene egy picit Józsa képviselő úr… (Dr. Józsa István: Az 
intézményrendszer.) Igen, az intézményrendszer. Bocsánat, én vagyok a hibás, nem 
írtam fel magamnak. (Dr. Józsa István: Hogy lássuk, hogy kikkel, mikkel, hogyan.) 
Erre is úgy gondolom, hogy valamelyest részben, annyiban válaszoltam, hogy a 
foglalkoztatási hálózat és intézményrendszer mellett itt szerepe lesz az oktatási 
intézményeknek, és szerepe lesz a szociális intézményrendszernek is, mert főleg a 
leghátrányosabb helyzetűeket csak így fogjuk tudni elérni. Természetesen e 
tekintetben kiépítésre került az ifjúsági garancia keretében egy mentorhálózat is, ami 
szintén a megvalósítást, tehát a minél hatékonyabb megvalósítást és a minél 
hatékonyabb segítségnyújtást szolgálja. Egyébként még pont a leghátrányosabb… 
(Dr. Józsa István: Az „egy” az határozatlan névelő vagy egyes szám?) 

 
ELNÖK: Képviselő úr, majd később… 
 
DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Egy. (Dr. Józsa István: Bocsánat. Régiónként lesz egy ilyen mentorszervezet vagy 
országosan?) Országosan lesz. 
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Amit még itt a leghátrányosabb helyzetűeknél pedzegettünk is az előbb, van 
ennek az alanyi körnek egy olyan része, akinél az alapvető kompetenciák is 
hiányoznak. Például hiányoznak, mondjuk, alapvető számolási ismeretek, vagy 
funkcionális analfabétákról beszélünk, vagy hiányzik az általános iskola befejezése. 
Erre is van lehetőség az ifjúsági garancia tekintetében, mert ez előfeltétele annak, 
hogy ezeket a kompetenciákat megszerezze, hogy valamilyen szakképzettséget tudjon 
szerezni. Tehát akkor jöhet csak ez az alanyi körben a következő lépcsőbe, amikor a 
szakképzés különféle formáiban valamilyen munkaerő-piaci igényekre reflektáló 
szakképzettséget tud szerezni a fiatal. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szanyi képviselő úré a szó. 
 
DR. SZANYI TIBOR európai parlamenti képviselő: Igen, csak egy picit még 

mindig a gyakorlati részét keresem, kutatom. Tehát, ha valaki úgy érzi, egy fiatal, 
hogy ő kedvezményezettje lehet ennek a programnak, melyik az a hivatali cím, utca, 
házszám, e-mail cím, telefon, ahol bejelentkezhet? 

 
DR. MODORI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Ezt ugyan mondtam az elején, csak én kérek elnézést, nem hangsúlyoztam talán 
eléggé, hogy az uniós elvárásoknak megfelelően egységesen a belépési pont a 
munkaügyi központ, tehát mindenhol az illetékes munkaügyi központ. Pont ezért, 
hogy ne kelljen keresgélni a fiatalnak. (Dr. Szanyi Tibor: Köszönöm.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Több kérdés nincs, akkor engedje meg a bizottság, 

hogy nagyon röviden tájékoztassam képviselőtársaimat az uniós döntéshozatal 
állásáról. Ha jól tudom, a rendelettervezet tanácsi vitája során nyilvánvalóvá vált, 
hogy a tagországok többsége a módosítás mielőbbi elfogadásában érdekelt. A március 
25-ei COREPER II.-ülésen a vita nélküli napirendi pont keretében általános 
megközelítést fogadtak el. Az Európai Parlamenttel az informális egyeztetések 
egyébként megkezdődtek. Az Európai Parlament Foglalkoztatási és szociális ügyek 
bizottságának az anyaggal kapcsolatos szavazása, ha jól tudom, április 16-ára várható. 
A tervezet az EP összes politikai csoportjának egyébként az általános támogatását 
élvezi. 

A magyar állásponttal kapcsolatban: talán Magyarország számára előnyösebb 
lett volna, ha a módosítás kisebb mértékű előlegnövekedéssel vagy friss pénzek 
bevonásával valósulna meg. A 12 hónapos lehívási határidő lazítását - bár a jelenlegi 
szakterületi értékelés szerint az tartható - a nagyobb rugalmasság érdekében szintén 
támogatni tudta volna Magyarország. 

Hogy számokban is gondolkodjunk, Magyarország a módosítás hatására 
körülbelül 14,4 millió euró pluszelőlegben részesül, ami nem kevés összeg, és 
remélhetőleg ezt folyamatosan fel tudjuk használni. Ez a teljes pluszösszegnek 
körülbelül 1,6 százaléka, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében a teljes 
magyar kihelyezés körülbelül 50 millió euró. Tehát én nagyon remélem, hogy az 
elkövetkező időszakban az államtitkár úr által is jelzett csatornákon keresztül, 
különösen a munkaügyi központokon keresztül ezt sikerül fölhasználni, hiszen nem 
kevés összegről van szó, és minden országnak, így Magyarországnak is érdeke, hogy 
főleg a fiatalabb generációt tudjuk munkához juttatni, különösen a hátrányos 
helyzetű régiókban. 

Nos, tisztelt bizottság, úgy hiszem, hogy ez egy rendkívül hasznos konzultáció 
volt. Biztos vagyok benne, hogy vissza fogunk térni erre a témára. Köszönöm 
államtitkár úrnak és munkatársának a beszámolót. 
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Elnöki bejelentések 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom a bizottságot, hogy előreláthatólag a 
bizottság soron következő ülésével kapcsolatban az egyeztetések eredményeképpen 
úgy néz ki, hogy mégiscsak hétfőn kell tartanunk bizottsági ülést délelőtt. A napirendi 
pontok egyeztetése még folyamatban van. Sajnos kénytelenek vagyunk hétfőn is 
tartani, mert sorban állunk a témákért, és nagyon sokszor egyszerűen a 
minisztériumokkal, államtitkárokkal nem tudunk jobb megoldást. Tudniillik, hétfőn, 
ahogy megkezdődik a parlamenti ülés, utána nem tudjuk, hogy mikor fejeződik be 
egy-egy napirendi pontnak a tárgyalása, és ezért bizonytalanra nem akarunk menni, 
hogy este 6, 7, 8 vagy 9 óra legyen. Így - egyébként az ellenzéki képviselőtársaink 
kérésének megfelelően - megpróbálunk a B héten mindig bizottsági ülést tartani, 
ehhez igazítani a bizottsági menetrendet, azonban vannak olyan helyzetek is, amikor 
hétfőn is kénytelenek leszünk ülésezni, ilyen az életrendje az minisztériumoknak. 

Tájékoztatom továbbá képviselőtársaimat, hogy a visegrádi országok európai 
ügyekkel foglalkozó parlamenti bizottságának a soron következő találkozójára 2015. 
április 13-14-15-én Prágában kerül sor. A találkozó előzetes napirendjén az 
energiabiztonság és a keleti partnerség kérdésköre szerepel. Sajnos a jelen állás 
szerint a találkozón az Országgyűlés plenáris ülése következtében bizottságunk 
részéről nem tud senki részt venni. Ezt említettem ellenzéki képviselőtársaimnak is. 
Úgyhogy munkatársaimat, a szakértőket kérjük, hogy vegyenek részt és tegyenek 
jelentést. Sajnálom, hogy nem tudunk kimenni, de ilyen a képviselői élet. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Megköszönöm, hogy részt vettek a bizottsági ülésen, kérem 
a hallgatóságot, hogy máskor is jöjjenek el. A bizottsági ülést bezárom. Köszönöm 
szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 18 perc.) 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Baloghné Hegedűs Éva és Nánásiné Czapári Judit 


