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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása  

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Nagy tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, egyben elnézést szeretnék kérni 
azért, hogy pár perces csúszással indítjuk a mai bizottsági ülést. Az ülés megnyitását 
követően első feladatom a határozatképesség megállapítása, ahol a jelenléti ív 
megvizsgálása során azt találjuk, hogy határozatképesek vagyunk, hiszen öt 
képviselőtársunk személyesen, és ha jól látom, három eseti képviseleti megbízással 
van jelen. Így semmi akadálya nincs a napirendi pontok tárgyalásának. Első dolgunk 
mindezeket megelőzően a napirend elfogadása. Ezért kérdezem képviselőtársaimat, 
hogy a kiküldött napirendi javaslatot elfogadják-e. Amennyiben igen, kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Úgy látom e tekintetben egyhangú döntés született. A 
napirendi javaslatot 8 igen szavazattal elfogadtuk.  

A Belügyminisztérium tájékoztatója a közfoglalkoztatás helyzetéről 

Az első napirendi pontunk a Belügyminisztérium tájékoztatója a 
közfoglalkoztatás helyzetéről. Köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviseletében jelen lévő Szűcsné dr. Füredi Szilviát és dr. Tolnai Attila urat, valamint 
a Belügyminisztérium képviseletében jelen lévő Réthy Pál főosztályvezető urat és 
Busch Irén főosztályvezető asszonyt. Meg is adnám a szót vendégeinknek. A 
csoportdinamikából próbálom kikövetkeztetni, hogy ki kezdi a sort, de tessék 
parancsolni!  

Réthy Pál (BM) tájékoztatója 

RÉTHY PÁL (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő 
Asszonyok, Urak! Először is a 2016. évi programokról szólnék néhány gondolatot, 
néhány olyan újdonságról, ami a közfoglalkoztatást érinti, és szeretnék beszélni 
nyilván a 2017. évinek az indításáról is és a lehetőségeinkről. Ugye 2016-ban minden 
eddiginél nagyobb előirányzat állt rendelkezésünkre, 340 milliárd forint volt a Start-
munkaelőirányzat. Ez átlagosan azt jelentette, hogy havi átlagban 223 ezer főt 
tudtunk a közfoglalkoztatásba bevonni, azzal a megjegyzéssel, hogy év közben ezek a 
létszámok nyilvánvalóan hektikusan mozognak, a téli időszakban alacsonyabb 
létszám, a nyári időszakban pedig magasabb létszámok értelmezhetők a 
közfoglalkoztatásban. Ez gyakorlatilag ilyen 223 ezer fős havi átlagban simul ki. 

Ahogy az előző esztendőkben is a járási Start-mintaprogramok, az országos és 
egyéb mintaprogramok, illetve egy speciális programot működtettünk a múlt 
esztendőben. A járási Start-mintaprogramokban több mint 95,5 ezer ember vett részt, 
több mint 107 milliárd forint volt a mellérendelt pénzügyi forrás. Az országos 
közfoglalkoztatási programokban 34 288 fő vett részt közel 40 milliárd forintos 
támogatás mellett. A klasszikusan az önkormányzati feladatokat támogató hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatásban voltak a legmagasabb létszámok. Ez 105 748 fő volt, 
és egy 96,4 milliárdos forrás társult hozzá. Országos és egyéb mintaprogramokban 
17 500-an dolgoztak, és több mint 24 milliárd forint volt a költségvetési forrás, 
támogatási forrás, ami mögötte volt, és volt egy mentális-szociális, egészségügyi 
hátrányokkal küzdők számára egy mintaprogram, amiről majd beszélni fogok a 
későbbiekben röviden. Ebben 300 fő vett részt és 220 millió forintos forrást 
biztosítottunk erre. Ezen kívül a forráson kívül még nyilvánvalóan foglalkoztatás-
egészségügyi vizsgálatokhoz tartozó 570 milliárd forint volt, amit biztosítottunk a 
közfoglalkoztatási programokban.  
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Volt egy specialitás, az Országos Foglalkoztatási Nonprofit Kft. és a 
Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium megállapodása alapján 
indult egy úgynevezett fókuszprogram. Ez a szociális szövetkezeteket próbálja 
helyzetbe hozni, foglalkoztatási kapacitásaikat, termelési kapacitásait megerősíteni, 
ami egyben azt is jelenti, hogy ehhez elég erős forrást is rendeltünk két lépcsőben. Az 
első lépcsőben 10 milliárd forintot, a másodikban pedig további 2 milliárd forintot.  

Ami fontos, hogy továbbra is jellemző az, hogy a több mint 50 százaléka 
alacsony iskolai végzettségű a közfoglalkoztatásban lévőknek, tehát legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. A résztvevők többsége, 58,2 százaléka 26 
és 50 év közötti korosztályhoz tartozik, akik a közfoglalkoztatásban részt vesznek, és 
hangsúlyozom, igazából a korábbi esztendőkben is ezt elmondtuk, itt a bizottság előtt 
is, hogy a legnagyobb problémát az jelenti, hogy nagyon alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkeznek, és több mint 80 százalékuk - ha megnézzük, akkor - vagy hátrányos 
helyzetű kistérségben él, vagy pedig legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezik a közfoglalkoztatottaknak, és az elsődleges piaci kimenet erőteljes 
korlátok között értelmezhető.  

Továbbra is van egy képzési program a közfoglalkoztatás mögött, igyekszünk a 
közfoglalkoztatottakat olyan képzésekbe bevonni, ami az elsődleges piaci 
elhelyezkedésüket szolgálja. Ez a képzési program a GINOP 6.1.1.-15. alacsony iskolai 
végzettségűek közfoglalkoztatásának a képzése. Ez gyakorlatilag 85 ezer fő 
bevonásindikátorát tartalmazza. Ami a legfőbb jellemzője, hogy a legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkező számosság, akit be kell vonni ebbe a programba, az 
mintegy 80 ezer fő, és mindössze 5 ezer fő az, aki az általános iskolai végzettségnél 
magasabbal jelenhet meg ezekben a képzési programokban. Kiemelt projektben a 
Belügyminisztérium konzorciumi partner, a konzorciumvezető a Nemzeti Szakképzési 
és Felnőttképzési Hivatal, konzorciumi partner a munkaügyi szervezet, illetve a 
kormányhivatal és a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium mint 
konzorciumi partner valósítja meg ezt a programot. Mi a képzési igények felméréséért 
és az ajánlattételi felhívásoknak a becsatornázásáért vagyunk ebben felelősek. Az 
utóbbi időszakban ebben a programban igyekeztünk megjeleníteni a különféle 
hiányszakmákat azon időkeretek között, ami gyakorlatilag ezekben a programokban 
képzési idő szempontjából értelmezhető. Így a hiányszakmák közül különféle 
építőipari képzések is megjelennek, illetve egyéb hiányszakmák, mint szakács, 
szociális gondozó, húsipari termékfeldolgozó és különféle építőipari szakmák, amire 
leginkább fókuszálunk. 

2017 március végéig ebben a programban 45 625 főt vontunk be, 83 százalékos 
teljesítéssel zárult ez a képzési szakasz, és egy 53,4 százalékos időarányos bevonásnál 
tartunk, ami - azt gondolom, hogy - jelen pillanatban időarányos. Amiről én azt 
gondolom, hogy fontos szólni, hogy van néhány olyan programunk, amiben nagyon 
komoly részt vállal a közfoglalkoztatás. Ilyen a parlagfű elleni védekezés. Tavaly 
mintegy 70 ezer fő vett részt ezekben a programokban. Megjelöljük az FM-mel 
közösen, hogy melyek azok az időszakok, amikor ezeket a feladatokat el kell végezni, 
és melyek azok a programok, amelyekben ezt el kell végezni. A tavalyi esztendőben a 
közfoglalkoztatások bevonásával mintegy 12 589 hektárnak a parlagfű-mentesítése 
történt meg. De támogatott a közfoglalkoztatási oldal egy EMMI-s programot, ami 
szociális földprogram. 14 nyertes pályázó részére 140 fő bevonásával zajlottak ezek a 
programok. Nagyon komolyan fókuszálunk a különféle egyházi és karitatív 
szervezeteknek a közfoglalkoztatásba történő bevonására. 2016-ban 565, egyházhoz 
köthető foglalkoztató vett részt a közfoglalkoztatási programban, és 5700 fő 
közfoglalkoztatott közfoglalkoztatásáról gondoskodtak. Itt három szereplő szeretnék 
kiemelni: a Baptista Szeretetszolgálat utcafront-menedék hajléktalanprogramját, 
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amely 12 hónapra 50 fő bevonásával Budapesten, illetve Kiskörösön tevékenykedik. A 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által alapított Boldog Ceferino Intézet 
romapasztorációs programját szeretném kiemelni, ami 160 fő bevonásával zajlott. És 
a Református Szeretetszolgálat egy nagy országos közfoglalkoztató a 
közfoglalkoztatásban, ők gyakorlatilag 2097 fő bevonásával vitték végig a 
közfoglalkoztatási programjainkat. Ugye évek óta fókuszálunk, én azt gondolom, a 
munkaügyi szervezet által korábban viszonylag korlátozottan megérinthető 
célcsoporttal, amely a hajléktalanok célcsoportja. Ugye ennek volt egy előzménye, 
Ferencvárosban kezdtük el ezt a programot, Utcáról a munka világába, amelynek volt 
két üteme, és ezen kedvező tapasztalatok alapján úgy gondoltuk, hogy ezt a 
programot egy országos kiterjesztésű programként fogjuk megvalósítani. 2016-ban 
30 közfoglalkoztatóval dolgoztunk együtt, és 781 közfoglalkoztatott hajléktalan 
számára tudtunk értelmes munkalehetőséget biztosítani a közfoglalkoztatás 
keretében.  

A legnagyobb közfoglalkoztatott tavaly egy országos kulturális 
közfoglalkoztatási program keretében dolgozott, 2016-ban több mint 8000 fő 
bevonásával zajlott ez a program, több helyszínen. A Magyar Nemzeti Digitális 
Filmarchívumban és Filmintézetben, a Nemzeti Művelődési Intézetben, a Magyar 
Nemzeti Levéltárban, az Országos Széchenyi Könyvtárban, a Magyar Nemzeti 
Múzeumban, a Magyar Teátrum Közhasznú Nonprofit Kft.-nél, amit alacsonyabb 
létszámmal, de az idei esztendőben is folytatni fogunk.  

Van egy nagyon speciális programunk, ami abból a szempontból speciális, 
hogy lesz majd egy 2017. évi kimenete is, amin dolgozunk, egy kormányhatározat is 
van róla. Főleg kerékpáros fejlesztésekhez kapcsolódik. Indítottunk egy úgynevezett 
önkormányzati Útőr programot, ami 644 települési önkormányzatnak 4540 
közfoglalkoztatottját érintette. Ez az önkormányzatok kezelésében lévő utak, 
közterületek, közterület rendezettségének megtartása és az úthálózat 
használhatóságának biztosítására kiemelten a kerékpárutak karbantartását tűzte ki 
célul, és ehhez biztosítottunk 644 település részére 895 darab utánfutós kerékpárt, 
amivel ezeken a területeken mozogni tudnak, és azt tervezzük, hogy az idei 
esztendőben a kerékpárút-hálózatnak a karbantartására kicsit tudatosabban fogunk 
fókuszálni.  

A települési önkormányzatok jellemzően nagyon sok mezőgazdasági 
programot működtetnek, és egyre magasabb feldolgozottságú terméket készítenek, és 
úgy gondoltuk, hogy ezeket a programokat egy hűtőkapacitás bővítésével meg kellene 
támogatnunk, főleg ott, ahol feldolgozási tevékenységek is folynak, ez kifejezetten 
indokolt, és így a 2016. évben 19 megye 332 települése kapott kisebb-nagyobb 
hűtőkamrákat a mezőgazdasági programjának a működtetéséhez mintegy 1,3 millió 
forint értékben. Gyakorlatilag ezek a programok megvalósultak, és használják a 
gyártott termékeknek a hűtésére és feldolgozása érdekében. 

Indítottunk tavaly pilotprogramként egy magas hozzáadott értékű 
tevékenységeket támogató közfoglalkoztatási programot, amelynek a célja a meglévő 
állattartási programokból származó hús, tejtermék feldolgozása, a szükséges 
termelőkapacitás bővítését jelentette természetesen azzal a céllal, hogy ezek a 
beruházások és ez a termékgyártás egy önfenntartáshoz járuljon hozzá, és piaci 
szereplővé válva működtessék ezt a portfoliót. A támogatás időtartama 12 hónap volt, 
és 9 közfoglalkoztató átlagosan 88 fő foglalkoztatásával valósította meg ezt a 
programot úgy, hogy lesz egy ötéves fenntartási kötelezettsége és legalább öt fő 
elsődleges nyílt piaci foglalkoztatásának kötelezettsége társul ehhez. Tekintettel arra, 
hogy nagyon sok esetben láttuk már a 2015. esztendőben is, hogy a hosszú távú 
munkanélküliség nagyon sok emberben mentálisan, egészségügyileg nagyon mély 
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nyomokat hagy, ezért pilot jelleggel a kormány részére készítettünk egy előterjesztést, 
amit a kormány támogatott, és elindítottunk egy speciális közfoglalkoztatási 
programot azok számára, akik a közfoglalkoztatásba is nagyon nehezen bevonhatók 
ezen problémák miatt. Ez a program annyiban speciális, hogy egyrészt a munkavégzés 
körülményeit, épületet, hozzá szükséges anyagokat, eszközöket megfinanszírozta a 
Belügyminisztérium. Volt két társtárca, aki ehhez nagyon komoly segítséget nyújtott, 
egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium által biztosított humán szolgáltatások is 
társultak ehhez a programhoz, illetve az EMMI szociális és egészségügyi 
szolgáltatásokat is biztosított. És azt gondolom, hogy ez a komplex intézkedéscsomag 
egészen szép eredményeket mutatott a végén. Volt, akinek sikerült az elsődleges 
piacra kimenni, volt olyan, aki addig nem tudott bekerülni közfoglalkoztatási 
programba, és most ma már értékteremtő közfoglalkoztatási programban dolgozhat.  

Az elmúlt időszakban nagyon sok intézkedést tettünk a nyílt munkaerőpiacra 
történő kijutás érdekében. Én megemlíteném azt, hogy 2016. január 1-jétől 
hatályosult a 328/2015. kormányrendelet, amely egy elhelyezkedési utat biztosított a 
közfoglalkoztatottak részére. Ezt a programot a Nemzetgazdasági Minisztérium 
működtette, és mintegy 4700 fő vett részt ebben a programban.  

A 2015-16 évhez is szervesen hozzátartozik az, hogy igyekszünk a kormány 
bürokráciacsökkentési törekvéseinek is eleget tenni, és éppen ezért új útra tereltük a 
közfoglalkoztatási adminisztrációt és a közfoglalkoztatási kérelmeknek a benyújtását. 
Azt gondolom, hogy néhány gondolatot szólnom kell erről is. Létrehoztunk egy 
úgynevezett közfoglalkoztatási támogatásoknak egy keretrendszerét, amit jelen 
pillanatban is fejlesztünk. A közfoglalkoztatási programok kérelmeit ezen 
elektronikus felületen kell benyújtani. Az előzetes tervezeteket és a végleges 
tervezeteket is ebben tudjuk megjeleníteni annak összes eszközrendszerével és 
pénzügyével együttesen. Nyilván ennek a programnak a fejlesztése az idei 
esztendőben is folyik, és azt szeretnénk, hogyha minden egyes programelem, ami a 
közfoglalkoztatásban működik, ebben a rendszerben tudna megjelenni, és mind a 
záró beszámolók, mind a program folyamatos monitorozását elő tudja segíteni.  

Néhány gondolat a 2017. évről. A 2017. évi költségvetési forrásunk 325 milliárd 
forint. Annyiban speciális ez az esztendő, hogy megjelent a 1139/2017. 
kormányhatározat egyes munkaerőpiaci intézkedésekről, és ennek értelmében 40 
milliárd forintot, két lépésben, egyszer 30-at, majd június 30-ig pedig 10 milliárd 
forintot átadunk a közfoglalkoztatási előirányzatból az NFA központi alaprészébe, a 
különféle közfoglalkoztatottak elsődleges piaci kijutását célzó intézkedésekre, ami a 
gyakorlatban azt is jelenti, hogy a felhasználható szabad keretünk 285 milliárd forint. 
Ezeknek az intézkedéseknek a kidolgozását a Nemzetgazdasági Minisztérium 
megtette. Mi eddig 181 ezer ember foglalkoztatásához biztosítottuk az idei esztendei 
forrásokat. A fő célterületek most is az értékteremtő, gazdasági szempontból mérhető 
programok, a szociális alapon működő gazdasági haszon szempontjából tovább 
működtethető tevékenységeket célozza, és nyilván azokat a programokat, amelyeket a 
kormány meghatároz számunkra, illetve célként ebben a kormányhatározatban 
megjelenített, azt működtetni fogjuk a jövőben is. 

Néhány gondolat még a fókuszprogramról. Ez a program tavaly indult, és az 
idén is folyik. Nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk arra vonatkozóan, hogy a 
közfoglalkoztatás alapjain alapult szociális szövetkezeteket helyzetbe tudjuk hozni. 
Ennek voltak korábbi támogatási oldalai a Belügyminisztérium részéről, egyrészt 
kiegészítő támogatásokat biztosítottunk azoknak a települési önkormányzatoknak 
még a szociális szövetkezetek megalakulása előtt, amiben termelőeszközökkel meg 
tudtak erősödni. Aztán volt az OFA-nak programja, ami a sui generis jogviszonyhoz 
tartozó támogatásokat tartalmazta, és ennek egy következménye lett ez az 
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úgynevezett fókuszprogram, ami azt jelenti, hogy egy degresszív mértékű 
foglalkoztatási támogatást biztosítunk három év viszonylatában 100-90 és 80 
százalékos támogatási intenzitással. Majd a hozzá kapcsolódó támogatás nélküli 
továbbfoglalkoztatási  kötelezettség, ami egy 50 százalékos támogatási intenzitást 
eredményez, és ebben szaktanácsadást is tudunk biztosítani ezeknek a települési 
önkormányzatoknak, akik ebben a programban részt vesznek. Lehetőség van arra, 
hogy a jelen pillanatban a közfoglalkoztatás keretében beszerzett, jelen pillanatban 
haszonkölcsönben lévő termelőeszközök és termelőportfoliókat meg tudják vásárolni 
úgy, hogy abból a bevételből a közfoglalkoztatási programjaikat kell majd 
megerősíteni; a tulajdonukba kerülnek a termelőeszközök. 

Jelenleg a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő 235 szociális szövetkezet van, 
amire mi fókuszálunk, és ebből 76 szociális szövetkezetnek már kijelölt állami 
képviselője van, aki segíti az ott folyó tevékenységeket. 2016 februárjában hét 
helyszínen szervezetünk egy 48 órás szociális szövetkezeti menedzserképzést, ami a 
szociális szövetkezetek menedzsmentjét erősítette meg. Én úgy gondolom, hogy 
mindenképpen egy eredményes programról beszélhetünk. Köszönöm szépen a 
figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető úr kimerítő előadását. Ritka, hogy 

ennyire megalapozott tényekkel, számokkal ellátott szakanyagot kap bármely 
bizottság, tehát ezért mindenképpen elismerésemet szeretném kifejezni. Ezt követően 
pedig a bizottság tagjaihoz fordulok azt illetően, hogy kérdéssel, észrevétellel, 
hozzáfűznivalóval bír-e valaki. Jelezni szeretném, hogy a sor végén a bizottság elnöke 
is szeretne pár gondolatot hozzáfűzni. Parancsoljon, megadom a szót.  

Hozzászólások 

HORVÁTH IMRE (MSZP): Tisztelt Főosztályvezető Úr! Nagyon terjedelmes az 
anyag, a teljesség igénye nélkül azonban néhány észrevételt szeretnék tenni. Nem 
összehasonlító adatokat közöl a beszámoló, hol létszámot, hol átlaglétszámot 
mutatnak be. Következőkben örvendetes és üdvözlendő az, hogy egyre több 
közfoglalkoztatott kerül valamilyen képzésbe, de itt megjegyezném, hogy korábban 
ezeket az MSZP-s javaslatokat a kormány mereven elutasította. Azt is megemlítem, 
hogy az MSZP-kormányok több esetben tartottak ilyen felzárkóztató programokat, és 
ezek nagy sikert arattak annak idején, ezért volt számunkra érthetetlen, hogy ezeket a 
lépéseket a Fidesz miért számolta föl, és most különösen pedig az a felháborító, hogy 
ezeket újként, nóvumként eleveníti fel, holott ez nem igaz.  

A közfoglalkoztatottaknak az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedési 
esélye még mindig igen alacsony, erre világít rá a képzési programokban részt vettek 
elhelyezkedési mutatója is. Ezen a területen igencsak lenne teendője a 
kormányzatnak.  

Az is igen megdöbbentő, hogy a parlagfű-mentesítő programban egy hektár 
megtisztításához átlagban 5549 fő közfoglalkoztatott munkájára volt szükség. Azaz 
egy négyzetméter parlagfű mentesítésére 1,8 fő jutott. Az önkormányzat Útőr 
programban összesen 644 településen sor került utánfutóval ellátott kerékpár 
beszerzésére 895 darab formájában, a program fajlagos költsége 985 090 forint/fő. 
Itt már csak az a kérdés, hogy ki mennyit kapott a biciklibeszerzésből, valamint, hogy 
mi lesz a beszerzett eszközök valódi sorsa. A beszámolóban olvasható, hogy a 
közfoglalkoztatás nem cél, hanem egy eszköz a sok foglalkoztatáspolitikai elem közül, 
amelyet a munkaerőpiac szervezéséért felelős minisztérium, az NGM bizonyos 
fejezetek kezeléséhez igénybe vett, illetve alkalmaz. Ez őszinte, örömteli 
megfogalmazás a kormányzat részéről, ezt az állítást az MSZP már évek óta mondja, 
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de mostanáig ezt valamiért nem akarták elfogadni, elismerni a kormányzati 
szereplők.  

Végezetül a beszámoló említést tesz a szociális szövetkezetekről is. Itt 
szükséges megemlíteni, hogy a kormányzat ebben a ciklusban már több olyan lépésre 
kényszerült, mely az ezen területen kialakult visszaélések, csalások, sikkasztások 
beismerésére irányult. Számos esetben jogszabály-változtatás, -szigorítás kellett 
ahhoz, hogy a munkavállalók kiszolgáltatottságát megszüntessék, az ellopott 
pénzeket, Farkas Flórián Híd a munka világába programja vagy Mengyi Roland 
ügyére is vissza lehet gondolni. Én is megköszönném a kidolgozóknak a tartalmas 
beszámolót, és ennyi lett volna a rövid észrevétel. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm Horváth Imre képviselőtársam hozzászólását, 

érdeklődnék, hogy kormányoldalról bárki jelentkezik-e hasonlóra. Bányai alelnök úr, 
parancsoljon, megadom a szót. 

 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. Én 

magam is csatlakozom a részletes anyaggal kapcsolatos pozitív véleményekhez, 
főosztályvezető úr. Szeretném, mielőtt elmondanám a mondandómat, javítani 
képviselőtársamat, a parlagfű-mentesítésnél kicsit nagyságrendileg el tetszett 
téveszteni a számot, 5,5 fő/hektár. Egyébként nem tudom, látott-e már parlagfüves 
területet, hogy milyen munkát kell végezni, akkor azt mondanám, hogy elég az 
5,5/hektár, nem 5000 fő. 128 millió négyzetméter aránylik a 69 ezer főhöz, tessék 
kiszámolni.  

Szeretném mindenkinek kifejezni, hogy kormánytól függetlenül a 
munkaerőpiaci problémák orvoslásának számtalan eszközét láthatták önök is 
mindannyian az elmúlt évtizedekben, hol sikeresebb, hol sikertelenebb, de 
mindenesetre azt láttuk, hogy mindenki próbált a maga erejével, a maga 
képességeihez mérten erőt, forrást és szándékot adni ahhoz, hogy a rászorultak, 
illetve, akik nem tudnak munkát találni, azoknak valamilyen foglalkoztatást 
nyújtsunk.  

Kétségtelen tény, hogy van ezekben a programokban pozitív és negatív elem, 
rendszerint ellenzéki oldalról a negatívumot kell kihangsúlyozni, amit én értek, 
persze kormányoldalon meg mindig a pozitívumot. Nem elfelejtve az előző évtizedek 
programjait, számtalan programban vettünk részt a cégeinkkel, amelyekben képezni 
vagy dolgoztatni kellett önkormányzati cég révén, ahol dolgoztam, ilyen embereket a 
Gyurcsány-kormány idején is, és voltak ott is sikeres programok, de voltak ott is 
sikertelenek, de az, hogy nem volt a mostani időszakban semmifajta képzés, program, 
illetve az orientációt segítő program, támogatás, ez így nem igaz. Számtalan helyen, 
amint elmondta a főosztályvezető úr is, ha csak az élelmiszer-feldolgozási programot 
vesszük, oda nem lehet beengedni egy embert úgy, hogy az alapvető higiéniai 
tudásról, illetve ismeretekről, használatáról, illetve magáról a feldolgozóipari 
tevékenységről ne lenne ismerete. Valószínűleg kellett képzést nyújtani a számukra, 
és tudtommal, legalábbis kifelé, Bácsalmáson számtalan ilyen képzési program indult 
meg. Tehát ezt így, ha nem is visszautasítom, csak jelzem, hogy ez nem feltétlen volt 
így, és van így.  

A másik, amit szeretnék megjegyezni, látják, hogy több mint két tucatnyi olyan 
program indult el, ami térségtől függően tudja megsegíteni az ott élőket, 
képességeinek vagy képzettségének megfelelő munkákat megcélozva. Ezt lehet – még 
egyszer mondom – ellenzéki oldalról teljes mértékig negligálni, lehet természetesen 
támogatni kinek-kinek vérmérséklete szerint, de egy dolgot szeretnék tisztázni. Ezek a 
honfitársaink, akik közfoglalkoztatottként dolgoznak, legnagyobb részük hasznos, a 
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társadalom számára a közerkölcsnek fontos és jó programokat hajtanak végre. E 
nélkül a 69 ezer fő nélkül Magyarországon 12500 hektár parlagfüves terület maradt 
volna parlagon és parlagfűvel szennyezetten. Ha most elengednék ennek a több trillió, 
billió pollenjét Budapest és a nagyvárosok, amúgy is szennyezett levegőjű térsége fölé, 
akkor meg lehetne nézni, hogy az allergiás betegségek száma milyen mértékben nőtt 
volna, de ezek szerint mégsem ez történt. Tehát én szeretném kifejezni, hogyha valaki 
negligálja a parlagfű-menetesítő programot, tessék kimenni, és próbálja ki, milyen 
akár csak negyed hektárt, akár fél hektárt, akár ezer négyzetmétert a parlagfűtől 
egyenként, szálanként megtisztítani, hiszen semmit nem ér, ha lekaszálják.  

És ugyanúgy lehetne mondani a programok sorát, hogy mennyi hasznos 
tevékenység folyt, akár a kultúra, akár a gazdaság, akár a civil szervezetek területén. 
Szeretném még egyszer kifejezni annak a több százezer embernek, akik részt vettek 
benne így vagy úgy, de többségében hasznosan a munkáját, hiszen hozzátettek az 
ország – mondjuk azt – tisztaságához, hozzátettek a környezetvédelmi szabályok 
betartásához, és rengeteg ember rengeteget tanult azáltal, hogy munkát kapott. 
Hiszen a programban mind az önök kormánya idején, mind a mi kormányzásunk 
idején tudjuk jól, hogy tömegével vannak olyan emberek, akik két nemzedék óta nem 
látták a szüleiket dolgozni. Tehát visszahozni az értelmes emberi életbe, ha ilyen áron 
is, de meg kell próbálni, és meg is fogjuk próbálni ezt a munkát végrehajtani, és 
reményeink szerint egyre többen mennek majd a reálgazdaságba dolgozni, és találnak 
majd tisztességes, magasabb bért, magasabb szintű munkát, de ez azért hosszú út, 
tudjuk mindannyian, még iskolába is többet jártunk, mint a legtöbb 
közfoglalkoztatott. Köszönöm a szót, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm a további felvetéseket. Bizottsági tagtársaimhoz fordulok, 

hogy első körben kíván-e még valaki hozzájárulni a, nem is tudom, mennyire vitához, 
de a hozzászólások sorához. Újra látom Horváth képviselőtársunk kezét a magasba 
emelkedni. Parancsoljon!  

 
HORVÁTH IMRE (MSZP): Én Bányai úr felvetésére szeretnék röviden 

reagálni. Azt gondolom, amit én mondtam, az jobbító szándékkal volt, azt gondolom, 
hogy sehol a világon nincs egy program vagy terv, amihez ne lehetne hozzászólni 
érdemben, jobbító szándékkal. A parlagfüvet pedig akkor is ki kellene irtani, illetve le 
kellene kaszálni, ha nem lenne közmunkás. Ez egy plusz lehetőség, ez egy olyan 
munka, ismerem egyébként, önkormányzati képviselőként a közmunkával 
kapcsolatban legalább olyan mélyen, mint Bányai képviselőtársam, de amit 
elmondtam, ezzel alapvetően nem bíráltam. Ez egy jó beszámoló. (Bányai Gábor: 
Számszakilag mondtam.) Hát, számszakilag lehet tévedni még a matematikaórán is. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormánypárti és ellenzéki bicepszek 

összemérése után szeretnék pár körhöz szorosan tartozó felvetéssel élni. Ezek 
elsősorban kérdések lennének, hiszen közgazdászként számomra nagyon 
szimpatikus, hogy az anyag tényekkel, számokkal bír, tehát megfogható pontokkal, 
bár tény, hogy nagyon sok relatív hatályú, de nagyon sok abszolút adat is található 
benne. Sokkal inkább arra szeretnék sort keríteni, amely kérdések felmerültek, adott 
esetben jobbikos fogadóórákon, tárgyalásokon, és amelyekre én sem tudtam első 
kézből adekvát választ adni, hiszen nagyon fontos lenne tudnunk azt, hogy az 
elsődleges munkaerőpiacra való visszavezetés tekintetében, nagyon egyszerű 
összevetés tekintetében évente hány főből hányat, milyen szektorokba, milyen 
erőforrások bevonásával sikerült visszavezetni. Ez egy olyan elsődleges terület, ahol a 
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kormányzatot érő támadások is felmerülnek. Tehát jellemző módon itt az alacsony 
hatásfok szokott felmerülni, aminek egyik elsődleges oka, hogy a képzés relatív 
sikertelensége vagy inkább úgy mondanám, hogy az indulási szint alacsony mivolta, 
ugye a maximum 8 általános vagy még annyi sem. Éppen ezért a képzés tekintetében 
itt egy tisztázást szeretnék kérni. A 3. oldalon a 3. bekezdésben látok egy részletesebb 
kimutatást, ahol is a képzési programokat 30 006 fő sikeresen befejezte, ebből 122 fő 
munkaviszonyban álló. Itt talán többet mondó lenne az, hogy milyen 
időintervallumot figyelembe véve hány munkaviszonyból állóból hány 
munkaviszonyból álló lett, tehát milyen fejlődési pálya rajzolható fel. Itt ismeretlen 
számomra az időintervallum. Egy évről beszélünk, a teljes képzési skáláról beszélünk? 
Itt egy tisztázást szeretnék mindenképpen kérni. Nagyon fontos lenne azt is tudnunk, 
képzés tekintetében, egy bontás figyelembevételével, mondjuk forgácsoló, kőműves, 
hidegburkolóból hány embert sikerült, ha nem is visszavezetni az elsődleges 
munkaerőpiacra, de legalább azt a képzési formát átadni. A lemorzsolódásra 
vonatkozó adatok szerintem korrektek és kimerítőek.  

Azt is fontosnak tartom, úgymond kérdésként feltenni - ipartestületi 
vezetőkkel tárgyaltunk, és itt merült fel az -, hogy egy gyakorló cégvezetőnek szüksége 
lenne húsz hegesztőre, szakmunkásra, és nagyon szívesen vállalt volna egy olyan 
szerződést, melynek értelmében az állammal köt egy kontraktust, adott esetben a 
húsz főt felveszi, hozzájárul a képzési költségeikhez, nyilvánvalóan a betanítást, 
egyebeket nagyrészt ő vállalja magára, tehát itt az állami láb kisebb lett volna, 
ugyanakkor elmondása szerint a hatályos jogszabályok egy része kizárja ezt az 
együttműködési formát. Tehát nem tudott tető alá hozni Fejér megyében egyébként 
egy ilyen együttműködést, pedig hát itt gyakorlati lehetőségek lennének arra 
vonatkozóan, hogy az elsődleges munkaerőpiacon megjelenjenek a betanítás, képzés 
költségeinek egy részének átvállalása mellett ezek az emberek. Készült-e felmérés 
arról, hogy országosan milyen kiterjedt, hasonló lehetőségek vannak? Tehát mondjuk 
ipartestületi vezetőkkel, munkaadói érdekképviseletekkel tárgyalt-e a minisztérium, a 
kormányzat vagy bárki azt illetően, hogy egy országos hálózaton belül akárhány ezer, 
hány tízezer embert lehetne hasonló módon elhelyezni egy munkaerőhiánytól sújtott 
gazdaságban? Ugye ez egy kézenfekvő forma és megoldás lenne. Nem tudom, hogy 
meddig jutott le a közös gondolkodás e tekintetben. De egy évvel a választások előtt ez 
nyilván nagyon fontos kérdés lenne.  

Számos gyakorló polgármester fordult hozzánk olyan panasszal, hogy a 
közfoglalkoztatási rendszer működik, szeretnének a település környékén akár 
mezőgazdasági tevékenységbe fogni, ugyanakkor a korábbi földkiárusítások,  -
átruházások, elkótyavetyélések miatt egész egyszerűen nincsen szabadon maradt 
önkormányzati földterület, miközben a földek egy része parlagon hever. Készített-e a 
kormányzat, a minisztérium, bárki felmérést arra vonatkozóan, hogy hány 
önkormányzatot sújt hasonló probléma? Tehát a föld parlagon van, a 
tulajdonviszonyok rendezetlenek, a közmunkaprogram működik, mégsem tudnak 
mezőgazdasági vagy akár feldolgozó tevékenységet folytatni a hasonló rendezetlen 
szituációkból kifolyólag. És hát az is adódik kérdésként, nagyon örülök, hogy a 
feldolgozó kapacitás bővítése felmerült, és itt azért komoly összegek kerültek oda 
csoportosításra, de ha már a mezőgazdasági tevékenység ilyen széles körben 
fellelhető, akkor felvásárlás, feldolgozás tekintetében országos hálózatban 
gondolkodik-e a kormányzat, illetve történtek-e hasonló gondolatkísérletek.  

Nagyon fontosnak tartok még három, részben kellemetlen, nem számomra 
kellemetlen, de általában a válaszadó számára kellemetlen területet felhozni, ezért 
elnézést kérek előre is, de érdekelne személyes véleményük arról, hogy a Farkas 
Flóriánéhoz hasonló bűnözőbandák elszámoltatása adott esetben milyen mélységig 
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juthat el. Tehát tudunk-e a piac számára egy olyan üzenetet küldeni, hogy a hasonló 
bűnözők egész egyszerűen nem működhetnek a magyar nemzetgazdaság területén 
belül, hiszen úgy látom, hogy amíg a következmények nélküliség dívik, addig ezekre a 
visszaélésekre sokkal többen ragadtatják magukat, mint normális körülmények 
között. Ugyanígy számtalan fogadóórán jelent meg, ez is főleg szintén Fejér megyei 
probléma, olyan foglalkoztatott, aki állami intézménynél dolgozik, ugyanazt a 
munkakört végzi, mint korábban, korábban állami alkalmazottként, irodistaként, 
most egyébként közfoglalkoztatottként, csökkentett munkabérrel kell hogy ugyanazt a 
feladatmennyiséget ellássa. Ha ez ellen felemeli a hangát, akkor pedig azonnal 
kirúgják vagy a részlegiroda megszüntetésével fenyegetőznek. Tehát furcsa izmozások 
és erődemonstrációk érhetők tetten a rendszerben. Nem mondom, hogy mindenütt, 
de számos erre vonatkozó jelzést kaptunk, amit figyelmen kívül hagyni legalábbis 
felelőtlenség lenne.  

Végül pedig a munkaerőpiaci statisztikák tekintetében kérdezném a 
véleményüket arról, hogy mennyiben tartják igazoltnak azt az általunk egyébként 
lemért kérdéskört, miszerint a foglalkoztatási statisztikákat nagymértékben torzítja a 
következő három tényező: egyrészt a közfoglalkoztatottak beszámítása, másrészt az, 
hogy aktív magyarországi dolgozóként tartják számon a külföldön munkát vállalók 
egy részét, harmadsorban, ami brutális több tízezres eltérést okoz, az az, hogy még a 
szocialista kormányok sem számolták az aktív munkavállalók közé a diákmunkásokat. 
Ezen kormányzat pedig a statisztikai módszertan átalakításával párhuzamosan már 
diákmunkások tömkelegét is beszámítja az aktívan munkaerőpiacon dolgozók közé. 
Ez a három tényező a mi számításaink szerint 5-600 ezres eltérést okoz a 
munkavállalók teljes körét illetően. Itt a közfoglalkoztatottak nyilván egy igen széles 
réteget tesznek ki, és lehetne hosszas hitvitákat folytatni arról, hogy ők most akkor a 
munkaerőpiacon milyen szinten kellene, hogy megjelenjenek. Én nem akarok a 
filozófia mély rétegeibe merülni ezt illetően, ugyanakkor diákmunkások, külföldön 
dolgozók és közfoglalkoztatottak tekintetében valóban kijön ez a több százezres 
differencia. És most a politikai ígéretektől elvonatkoztatva, miszerint egymillió új 
munkahely, és tegyük hozzá a korrektség jegyében, hogy tíz év alatt, de ezen 
eredményeket nagyon nagy mértékben rontja az, hogyha a hasonló statisztikai 
trükközések tetten érhetők. Tehát engem nagyon érdekelne egy megtisztított adat, 
ezen három tényezőtől megtisztított adat, ugyanakkor a magyar piacon ilyen nem 
érthető el. A jelen pillanatban, elnézést a sok kérdésért, de a téma fontosságára való 
tekintettel és azért, mert végre van egy tárgyalási tér mindehhez és egy korrekt, ha 
nem is előterjesztés, de egy letett anyag az asztalra, fontosnak tartottam ezeket 
feltenni. Előre is köszönöm a kimerítő választ.  

 
RÉTHY PÁL (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és 

Uraim! Először Horváth képviselő úr kérdésére próbálnék meg néhány gondolatban 
reagálni. Érintette a létszám és átlaglétszám különbözőségét. Vannak olyan 
programjaink, amelyek a teljes programidőszak alatt átlaglétszámtartásra 
kötelezettek, ami azt jelenti, hogy vállal valaki egy 120 fős átlaglétszámot a program 
12 hónapja alatt, vannak olyan hónapjai, amikor mondjuk, 78-an vannak a 
programban, és vannak, amikor 112-en. De a 12 hónap átlagában annak a létszámnak, 
amit ő vállalt, és nyilvánvalóan a tevékenysége is hektikus lehet, hiszen egy 
mezőgazdasági termelésnek a munkavolumene a vegetációs időszakban nagyobb, 
mint például az előkészítő vagy a vegetációs időszakban. Tehát ezek nyilvánvalón 
megjelennek a közfoglalkoztatásban. Még ezen kívül, amit képviselő úr mondott, még 
külön vagy három-négy ilyen létszám-kategóriát tudnék mondani, ennek is vannak 
nettó értékei, tehát tudnék mondani ilyen kifejezéseket, hogy érintett létszám, átlagos 
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létszám, nettó létszám, bruttó létszám, tehát ebbe belemehetünk, szakmapolitikai 
kérdés, nyilván ezeket a számosságokat mi vizsgáljuk. Az, hogy az évnek melyik 
hónapjában mennyi a ki- és beáramlás a közfoglalkoztatásba, mennyi ennek az 
egyenlege és mekkora a havi zárónapon – jellemzően a 20-i zárónapokat nézzük mi a 
munkaügyi statisztikákban -, ezekről vannak pontos adatok. Ha azt nézzük meg most, 
hogy a közfoglalkoztatás hogyan nézett ki, akkor azt tudom önnek mondani, hogy 
olyan 220 ezerrel fordultunk az év elején. Nyilván márciusban, amikor a programok 
véget érnek február végén és az újaknak a feltöltése még nem történik meg, mert a 
közvetítésnek is van egy időtartama, ami alatt az emberek újra visszaforognak, vagy 
kiforognak a programból, és helyettük más lép be az újonnan induló programban, 
nyilván ott a beszokott létszámokról beszélhetünk, leesünk 180 ezerre. De amikor a 
vegetációs időszakban például a mezőgazdasági munkákban meg a nyári 
tevékenységben, amelyek a téli időszakban erőteljesen időkorlátosak, és ez a 
foglalkoztatói létszámot is jelenti, nemcsak a közfoglalkoztatásban, hanem az egész 
nemzetgazdaságban, főleg a külső területeken végzett munkákban, hát felszaladtunk 
mi 250 ezerig is a nyáron. Tehát ennek a havi átlaga az a 223 ezer fő. 

A képzéssel kapcsolatos észrevétellel kapcsolatban én igazából nem értettem a 
képviselő urat, mert most van egy képzési programunk, ami jelenti a GINOP 6.1.1. 
programot, de volt előtte is a közfoglalkoztatásnak képzési lába, mégpedig a TÁMOP 
2.1.6. program. Tehát a program indulásától folyamatosan jelen van a munkaerőpiaci 
képzés, és ha már mezőgazdaságról beszéltem az imént, azt is meg kell említenem, 
hogy a mezőgazdasági képzések is társultak ide, állattenyésztés, növénytermesztés, 
savanyítás, házi tartósítás. Másfél éves programokról beszélünk, három év átlagában 
mintegy 20 000 közfoglalkoztatott vett részt, és vannak olyan mezőgazdasági 
területek egyébként, mezőgazdasággal erősen preferált magyarországi területek, ahol 
a közfoglalkoztatási program, mikor végeztek ezek az emberek, és vége volt a 
közfoglalkoztatási programnak, a mezőgazdasági vállalkozások elvitték a programból 
az embereket, és kiürült a mezőgazdasági program, mert az elsődleges piacra mentek 
dolgozni az emberek. Szabolcs-Szatmár megyében volt ilyen települési 
önkormányzatunk. Tehát a képzés mindig is ott volt, és azt gondolom, hogy ott is lesz. 
A hazai szakpolitikában a közfoglalkoztatás-politikában is.  

Az elsődleges piacnak a számosságairól, a kijutás számosságáról majd nyilván 
a kolléganőm, aki a statisztikai elemzési, monitoring főosztályt vezeti, részletesebben 
fog önnek beszélni, de egy biztos, hogy a korlátokról én szóltam. Az, hogy több mint 
54 százaléka az embereknek legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Aki 
rendelkezik általános iskolai végzettséggel, ez még a szakmunkás, középfokú 
végzettséggel rendelkező, de hosszú ideje nem dolgozó, devalvált, nem modern 
tudással rendelkező embereknél is, ha ezeket a tudásokat nem használja az ember, 
kopik a kompetencia. Az alapvető írás-, olvasáskészsége, a számolásnak a készsége. 
Én dolgoztam korábban egy képzőközpontban Ózdon, megdöbbentő a számomra, 
hogy szakmunkás végzettségű emberek nem tudtak egyszerű matematikai 
műveleteket elvégezni, amikor egy-egy induló képzésre szűrtük ezeket az embereket. 
Alapkompetenciájukban sérültek az emberek, és lehetne itt mondani, hogy mennyire 
hibás az iskolarendszer és mennyiben a hazai szakpolitika. Én azt gondolom, hogy 
van ezen a területen még tennivalónk.  

A parlagfűirtáshoz hozzátartozik, hogy ezeket a számosságokat, amiket én 
felsoroltam, ez az állami területeken folyó tevékenységet célozza, tehát ez a számosság 
és ez a közfoglalkoztatotti létszám az állami, állam által tulajdonolt, vagy állami 
kezelésben lévő területeknek a parlagfű-mentesítéséről szól.  

Az Útőr programban beszerzett eszközökről is szólt egy kérdés. Ezeket az 
eszközöket, mint minden más eszközt, tárgyieszköz-nyilvántartásba kell helyezni a 
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települési önkormányzatnak, tárgyieszközkartont kell ezekről felvenni, ezeknek a 
meglétét, használhatóságát, mint minden nagy értékű tárgyi eszköznek, mi 
folyamatosan monitorozzuk, és folyamatosan vizsgáljuk. Tehát a mi munkatársaink, 
akik településre kimennek ellenőrizni, és kormányhivatali ellenőrzéseket végeznek, 
hiszen ez nekünk feladatok, ezeknek az eszközöknek a rendeltetésszerű használatát, 
karbantartását folyamatosan végezzük, ezek az eszközök, mint ahogy ön is tudja, 
nagyjából 20 százalékos éves amortizációval írhatók le. Azaz minimum öt évig a 
települési önkormányzatok, akik ebben kedvezményezettek voltak, a folyamatosan 
működtetett programjainkban folyamatosan használják. Igen, a közfoglalkoztatás 
nem cél, hanem eszköz. Ezt is mutatja a 1139-es kormányhatározat. Ebben az 
anyagban a képviselő úr láthatta azt, hogy hogyan tervezzük mi annak a létszámnak 
az elérését 2020-ra, amit a kormány számunkra előírt. Ez a 150 ezer főre való 
csökkentés, ezt a Belügyminisztérium megtervezte. Megtervezte, hogy mekkora 
létszámot kíván abból az előirányzatból most rendelkezésére az idei esztendőben, 
mennyit jövőre. Tehát megvan ennek a csökkentésnek a metodikája. Látja ön ebben 
az anyagban. Én azt gondolom, hogy ma már egyre inkább érzékelhető ez, hogy nem 
cél, hanem eszköz. Egyre többen mennek ki az elsődleges munkaerőpiacra, néhány 
tized százalékot javultunk is, és nem véletlen az, hogy a közfoglalkoztatási bér és a 
nyílt piaci bér egyre szélesebb ollóban válik el egymástól, hogy kényszerük legyen az 
elsődleges piaci kijutás.  

Volt még a szociális szövetkezetekkel kapcsolatban is kérdése önnek is és elnök 
úrnak is. Nyilvántartott szociális szövetkezet nagyjából 3000 van Magyarországon, és 
itt szeretnék két dolgot különválasztani. Az Országos Roma Önkormányzat által 
működtetett szövetkezet egy foglalkoztatási szövetkezet, ahhoz a 
Belügyminisztériumnak mint közfoglalkoztatásnak nincsen köze. Tehát más a 
jogszabályi keretrendszere. Mi, amit működtetünk, szociális szövetkezeteket, azok 
mögött állami képviselő van, és azt gondolom, hogy ott van mögöttük az állami 
garancia és az állami ellenőrzés és az állami monitorozás is. Nemcsak hogy az állami 
monitorozás és az állami figyelemmel követés van mögötte, hanem az állami oldalról 
egyfajta szaktanácsadás, egyfajta támogatás, egyfajta helyzetbehozás is. És arról a 
szövetkezeti portfolióról, amiről én beszélek, az a közfoglalkoztatás alapjain alapuló 
szociális szövetkezeteket jelenti, amely ennek a 3000-nek egy részhalmaza. Nagyjából 
van 10 százaléka az elmondott számosságból, tehát én azt gondolom, hogy 
különbséget kell tenni azok között, akik projektszövetkezetek, és egy-egy támogatási 
projektre létrejönnek, vagy éppen eltűnnek a süllyesztőben, de hangsúlyozom, hogy a 
Belügyminisztérium ilyen portfolióval nem foglalkozik. Nálunk nincsen ilyen szociális 
szövetkezet. Mondhatom, hogy ezek kvázi a mi szövetkezeteink, akiknek a 
tevékenységét mi valamilyen szinten koordináljuk, segítjük, és támogatjuk, hogy egy 
önfenntartó projekt lehessen, és egy önfenntartó működés lehessen ebből. (Lukács 
Zoltán elhagyja az üléstermet.) 

Elnök úr néhány kérdésére majd kolléganőm fog válaszolni. Én néhány dolgot 
azért megfognék ebben, amit ön feltett, néhány kérdésre próbálok válaszolni. A 
képzésnek a különféle szakirányai és a hiányszakmák. Ezek teljes egészében 
megjelennek, megyei szintű kimutatásaink is vannak természetesen. Itt nyilván ez az 
anyag korlátos, mert nem küldhetek a bizottságnak 100 oldalas anyagot, de ettől 
sokkal részletesebb számosságaink vannak. Képviselő úrnak el fogjuk küldeni ezeket 
az anyagokat, hogy milyen olyan hiányszakmák jöttek be. Meg kell jegyezzem, hogy 
ebben a projektben, a GINOP 6.1.1.-ben most pontosan a napokban zajlanak 
úgynevezett kiegészítő ajánlattételi felhívások, amelyeknek az a célja, hogy ismételten 
megszólítjuk a megyei kormányhivatalokat, hogy hol érzékelik azokat a problémákat 
és azokat a hiányokat és milyen szakirányokban, amelyeket képviselő úr, elnök úr 
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említett az imént, és ezeket megpróbáljuk becsatornázni ebbe a támogatási 
konstrukcióba. 

A másik része, amit elnök úr kérdezett: én arra nem szeretnék válaszolni, mert 
alapvetően, amit felvetett kérdésként, a hegesztés kérdésköre, arra nagyon sok állami 
forrás van, jellemzően uniós támogatás van. Van körülbelül durván olyan 12-15 olyan 
projekt, amiben értelmezhetők ezek a típusú tevékenységek, és mivel nem kenyerem a 
duális képzés és nem vagyok a képzés szakembere, és nem is a mi 
minisztériumunkhoz, a belügyhöz tartozik, ezért én azt gondolom, hogy ezt a 
Nemzetgazdasági Minisztériumnak kellene felvázolni, hogy milyen lehetőségek állnak 
rendelkezésre egy ilyen típusú képzési igénynek a megvalósítására.  

Elnök úr is kérdezte, hogy országos hálózatosodásban gondolkodunk-e. Igen, 
el kell mondjam, hogy igen. A települési önkormányzatok között, akik jól tudnak 
egymással együttműködni, eleve elindult egy olyan folyamat, hogy próbálnak 
integrálódni, megegyezni abban, hogy ki és mit termeljen. Magyarán szólva ne 
termeljenek minden településen több száz tonna burgonyát, mert annak nem sok 
értelme van. Tehát megpróbálják azt, hogy milyen terméket termeljen az egyik, 
milyen terméket termeljen a másik. Lehet cserélni ezeket a termékeket, nyilvánvalóan 
a megfelelő szabályok szerint. A Belügyminisztérium elkezdte azoknak a települési 
önkormányzatoknak a felmérést, akik hosszú évek óta - momentán 2011 óta - 
valamiben élen járnak. Tehát vagy nagyon jó minőségű állattartó programjaik 
vannak, termelési kapacitásaik vannak, megvan a jó szakértelem mind a 
közfoglalkoztatottak, mind a munkairányító és a projektmenedzsmentben, hogy kik 
tudnának olyan típusú integrátori szerepet vállalni, hogy tudnák más településeknek, 
környező településeknek egyrészt a mezőgazdasági vagy bármilyen típusú 
programjait szakmai, módszertani szempontból támogatni, és közösen építeni 
termékpályát, és közösen megjelenni a piacon. Igen, elnök úr, elindultak ezek a típusú 
fejlesztések nálunk, és van erre elgondolásunk, hogy ezt hogyan lehetne tudatosan 
működtetni. A Belügyminisztérium élére áll ezeknek a kezdeményezéseknek, és 
próbálja ezeket a tevékenységeket is kimunkálni, és itt átadnám a szót akkor Busch 
Irén főosztályvezető asszonynak. 

 
BUSCH IRÉN (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő 

Urak! Szeretnék néhány statisztikai adatot bemutatni a feltett kérdésekre. Az 
elsődleges munkaerőpiacra történő kivezetést rendszeresen mérjük, méghozzá 
adminisztratív adatbázisokon, és ez úgy történik, hogy amikor valaki kikerül a 
közfoglalkoztatásból, annak a munkaerőpiaci státusát a kilépéstől számított 180. 
napon megvizsgáljuk. Megkeressük. Ha szerepel a NAV biztosított foglalkoztatottak 
adatbázisában, akkor foglalkoztatottnak minősül, ha az álláskeresői regiszter 
adatbázisában szerepel, akkor munkanélküli, ha pedig visszakerül a 
közfoglalkoztatásba, akkor közfoglalkoztatott. Ezek alapján megállapítható, hogy - 
most ’16 első nyolc hónapjára tudunk rámérni, mert még nem telt el 6+2 hónap, mert 
még bizonyos okból annyit rászámolunk - a kilépők 14,5 százaléka talált az elsődleges 
munkaerőpiacon munkalehetőséget. És kérdezték, hogy ez mekkora abszolút 
értékben. Ez jelenleg 43 ezer fő. Tehát, aki 2016 első nyolc hónapjában kilépett, abból 
43 ezren találtak az elsődleges munkaerőpiacon munkát. Ez ’15 egész évben 46 ezer fő 
volt és ’15-ben 67 ezer fő volt. Azért volt ekkora abszolút létszámban ilyen magas 
szám, mert akkor nagyon sok kilépő volt. De a kilépők aránya természetesen kisebb 
volt.  

Itt képviselő úrtól elhangzott az a megjegyzés, hogy a képzésből kikerülők rossz 
arányban helyezkednek el. Ez valóban igaz lehet, és ez adódik a program jellegéből, 
hiszen ebbe a programba elsősorban a legfeljebb 8 általánost végzetteket lehet 



 17 

bevonni. Itt vannak olyan képzések, amik úgymond indulók, hogy egyáltalán 
megtanuljon dolgozni, illetve az, amit esetleg közfoglalkoztatásban ellát, ahhoz 
szerezzen alapvető ismereteket. Tehát ez való igaz, hogy a képzésből kikerülők 
elhelyezkedési aránya rosszabb lehet, mint a közfoglalkoztatásból kilépőké. 
Egészében. De - megjegyzem -, ha most ebben a munkaerőhiányos időszakban a 
hiányszakmákra koncentrálunk, az ilyen jellegű képzésekre küldött emberek közül 
egészen biztos, hogy magasabb lesz a kilépési arány, de ezeket rendszeresen fogjuk 
mérni és erről fogunk tájékoztatást adni.  

Kérdés volt, hogy a munkaerőhiányt nézzük-e és hol és milyen mértékben. 
Szeretném jelenteni, hogy a Belügyminisztérium részéről, de a Nemzetgazdasági 
Minisztérium is ez most egy kiemelt téma, és erre fókuszálunk, hogy ezt, amilyen 
forrásból csak tudjuk, kiemelten figyeljük. És mi áll erre rendelkezésre? Van a 
Foglalkoztatási Szolgálatnak a Kereskedelmi és Iparkamarával közösen évente 
egyszer egy úgynevezett nagyprognózis-felmérése, amiben tízezer munkáltató vesz 
részt. Tehát ilyen nagy méretű felmérés nincsen más az országban, és ez 
reprezentatív, és ennek van egy kimondottan hiányszakmás blokkja, illetve egy 
munkaerőhiányos blokkja, amiben rákérdez a munkaerőhiány okaira, illetve, hogy 
ezek mely szakmákban jelennek meg, és ezekről vannak idősorok. Tehát ez biztos, 
hogy ez az egyik legfontosabb. Természetesen ott vannak a Foglalkoztatási 
Szolgálathoz bejelentett állások száma és összetétele, amit rendszeresen figyelünk, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium is publikál, mi is használjuk, és ezen felül a Központi 
Statisztikai Hivatal rendszeresen méri az üres álláshelyeket. Ezt pedig egy 
nemzetközileg összehasonlítható módszertannal méri, és abban is valóban azt 
tapasztalják, hogy növekedés látható, és ebből figyeljük az összetételt, de mi gyűjtjük 
a médiában megjelenő, a hirdetésekben megjelenő, ilyen jellegű igényeket, és igenis a 
programjainknál is ezeket messzemenően figyelembe vesszük. 

Elhangzott egy másik kérdés, a foglalkoztatottak számának mérésére. Itt is 
szeretném megjegyezni, hogy ez egy nemzetközi sztenderd, amit a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet, az ILO dolgozott ki, és minden ország így méri. Ez egy 
reprezentatív felmérés, Magyarországon ebben 44 ezer háztartást kérdeznek meg 
rendszeresen, az abban élőket a munkaerőpiaci státusukról. Abban más a 
foglalkoztatott minősítése. Ott foglalkoztatottnak minősül, aki az adott héten egy órát 
dolgozik. És most függetlenül attól, hogy neki van munkahelye vagy nincs, ha ő az 
adott héten egy órát dolgozik, ő foglalkoztatottnak minősül. És valóban a munkaerő-
felmérés szét tudja azt bontani, és felismeri benne a közfoglalkoztatottakat, a 
diákmunkában és a külföldön dolgozókat. A külföldön dolgozóknál meg szeretném 
jegyezni, hogy itt csak azok vannak számba véve, akiknek az élete idekapcsolódik, 
azaz naponta vagy hetente ingáznak, vagy mondjuk, elmennek két hónapra egy másik 
országba, de hazatérnek. Azok, akik már évekre elköltöztek külföldre, de mondjuk, 
magyar állampolgárok, azokat biztos, hogy nem tartalmazza ez a felmérés, de ez 
akkor is nagyon sok. És igen, a statisztika ezt tudja figyelni, de akkor is nagyon fontos 
ez az egy óra munka. Sajnos az ILO is keresi, hogy hogyan lehetne ezt jobban mérni, 
ami minden ország számára elfogadható módszertan lenne, de ilyet 150 országra elég 
nehéz kitalálni. Tehát maradt ez az egy órás kritérium, amit rendszeresen támadnak, 
hogy egy adott héten, aki egy órát dolgozik, az már foglalkoztatottnak minősül. Tehát 
itt meg kell hogy jegyezzem, az, amit a KSH publikál, az e szerint a nemzetközi 
sztenderd szerint mért foglalkoztatotti létszámot jelent, és az nem feltétlenül felel 
meg a munka törvénykönyvében meghatározott foglalkoztatási formáknak.  

Akkor még a visszafoglalkoztatásról. Az állami intézményeknél 
foglalkoztatottakkal kapcsolatban, igen, érkezett a korábbi időszakban több kérdés, és 
ezt olyannyira beszigorítottuk, hogy amikor a közfoglalkoztatóval szerződést kötnek a 
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kormányhivatalok, akkor büntetőjogi felelőssége tudatában kell írásban nyilatkoznia, 
hogy nem foglalkoztat, nem vesz fel olyan közfoglalkoztatottat, aki korábban nála 
alkalmazásban állt. Tehát ez már gyakorlatilag, most azt mondom, hogy nem 
lehetséges. Ezt nagyon beszigorítottuk, és odafigyelünk rá az ellenőrzésekkor, és 
időnként átfuttatjuk ezt az állományt is, hogy ne forduljon elő ilyen jelenség. 
Köszönöm szépen.  

 
RÉTHY PÁL (Belügyminisztérium): Még egy kiegészítés, elfeledkeztem elnök 

úr egy kérdéséről, a földhiányról, nem szeretnék nyitott kérdést hagyni. Jelen 
pillanatban is az érvényes szabályozásban benne van az, hogy a települési 
önkormányzatok a Nemzeti Földalapból földet igényelhetnek szociális földprogram 
vagy közfoglalkoztatás céljából. A Belügyminisztérium korábban a Nemzeti 
Földalapkezelővel szinte mindennapos kapcsolatban volt. Tájékoztatókat készítettünk 
a kormányhivatalok részéről, hogy mi a protokollja az ilyen típusú földigényeknek. 
Tehát minden olyan települési önkormányzat esetében, akinek ilyen földproblémája 
volt, hogy szeretett volna dolgozni, dolgoztatni közfoglalkoztatottakat, de földszűke 
volt, mert nem volt több neki 2 hektártól, foglalkoztatási feszültség volt viszont, és 
egészséges élelmiszerrel akarta ellátni a település konyháját, mi ezen igyekszünk 
segíteni. Valahol sikerül egy darabban, mert van, ahol van föld, van, ahol több 
darabban van csak. Nyilvánvalóan a költséghatékonyság figyelembevételével el tudja 
dönteni a települési önkormányzat, hogy meg tudja-e oldani, vagy megéri-e neki, vagy 
gazdaságilag értelmezhető tevékenységet tudott folytatni. Én most fejből nem tudom, 
elnök úr, hogy mekkora ez a hányad, amit önkormányzatoknak biztosítottuk, több 
száz hektárról beszélünk. Van nekem egy számosságom, de most nincsen benne a 
fejemben, de emellett az adag mellett meg fogom önnek küldeni, hogy a 
Belügyminisztérium hány ilyen települési önkormányzatot segített a Nemzeti 
Földalappal közösen olyan állami földhöz, amin eredményes gazdálkodást tud 
folytatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatót. Megnyugtat mindez a tekintetben, 

hogy volt olyan kormánypárti államtitkár, aki a parlamentben elmondta, hogy 
nincsen munkaerőhiány Magyarországon. Tehát engem mélyen megnyugtat az, hogy 
a szakemberek legalább felkészültek, és hagyják őket dolgozni. Kívánom, hogy 
minden szakmai alapú vita hasonló mederben folyjon, jó lenne hasonló mintát 
mutatni az Országgyűlés számára is, tehát nemcsak bizottsági szinten tenni mindezt. 
Éppen ezért, mivel további felszólalási igényt, kérdést nem látok, szeretném 
megköszönni a tájékoztatót… De Horváth képviselőtársam azért mindenképpen 
szólásra ragadtatja magát. Parancsoljon! 

 
HORVÁTH IMRE (MSZP): Köszönöm szépen. Engem kielégítettek a 

főosztályvezető asszony és úr válaszai is. Ha visszaemlékszem, tavaly is 
megkérdeztem, és most is megkérdezném még a főosztályvezető asszonyt, hogy szó 
esett itt a települési önkormányzatokról, nekik nagyon nagy szerepük van abban, 
hogy mennyire hatékony a közmunkások alkalmazása, az ő feladatuk végrehajtásának 
a helyzete. Azt gondolom, hogy az önök minisztériumára tartozik az ellenőrzés is. 
Erről tudna-e valamit mondani, tehát, hogy hogy értékelik ezt önök? Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
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RÉTHY PÁL (Belügyminisztérium): Tisztelt Képviselő Úr! A 2016. évi 
ellenőrzésünkről szóló tapasztalatot a www.kozfoglalkoztatas.kormany.hu honlapon 
egy viszonylag vaskos dokumentumban megtalálhatja. Annyit hozzá kell hogy tegyek, 
hogy egyrészt a mi ellenőrzéseink a következőképpen néznek ki: minden megyében 
van minimum egy munkatársunk, aki egy havi ellenőrzési terv keretében egy havi 
monitoringtevékenységet végez, és megjelenik bizonyos településeken, ott megnézi, a 
közfoglalkoztatottak ott vannak-e, azt a munkát végzik-e, amit kell, megvan-e a 
munkavédőruhájuk, a megfelelő ütemterv szerint haladnak-e a programok - ez 
mindennapos protokoll - vagy a Miniszterelnökség által előírt, különféle átfogó, teljes 
kormányhivatali tevékenységet, beleértve a közfoglalkoztatás-politikát és minden 
egyebet, amit a kormányhivatal hatósági ügyként kezel. A mi szakterületünk, nyilván 
a főosztályvezető asszony irányítása alá tartozó osztály szintű szervezet a felelős ezért, 
aki önálló hatósági jogkörben munkaerőpiaci ellenőrzést végezhet bárhol az 
országban és bármely napon, annak rendje-módja szerint adatokba betekinthet, 
elviheti. Nyilván ezt a protokollt mindenki ismeri. És különféle téma- és 
célellenőrzéseket is végeznek folyamatosan, magyarán szólva alig vannak bent a 
Belügyminisztériumban. Tehát ezeket folyamatosan végzik a megfelelő protokoll és a 
megfelelő jogszabályok alapján.  

Ezen kívül a Belügyminisztérium nagyon sok állampolgári bejelentést is 
vizsgál, ami azt jelenti, hogyha egy közfoglalkoztatott névvel, név nélkül bármilyen 
negatív információt küld nekünk a közfoglalkoztatási portálon, éppen levélben vagy 
bármilyen olyan felületen, amit a Belügyminisztérium működtet, vagy éppen legyen 
az települési képviselő, én azt gondolom, hogy mi ezt hetekig nem szoktuk húzni. 
Tehát valamikor már másnap megy a munkaerőpiaci ellenőr, és nézi meg ezeket a 
dolgokat. Az ilyen bejelentésre történő ellenőrzésnek a tapasztalatairól is lehet olvasni 
nyilván ebben. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk nagyon gyors reagálású erőink 
vannak házon belül, és nyilvánvalóan a Belügyminisztérium a szakmai irányítási 
jogkörében, ha ilyen települési problémát észlel, a másik, aki még tud nekünk 
segíteni, az a kormányhivatalnak a munkaerőpiaci területén működő munkaerőpiaci 
ellenőrök. Ők is ezeket a bizonyos támogatásokat, mintaképzés, minta-
bértámogatások és minden olyan aktív munkaerőpiaci politikát érintő pénzügyi 
támogatást néznek, beleértve a közfoglalkoztatást is, önálló jogkörben eljár az ilyen 
ügyekben. Nyilvánvalóan nem titok az, hogy vannak itt törvénysértések is, vannak 
olyanok, hogy másra használják föl, nem az adott célnak megfelelően használják fel a 
közfoglalkoztatási forrásokat, nem a hatósági szerződésben definiált számlán 
mozgatják a pénzt, hanem éppen átteszik máshová. Ilyen esetekben pedig a 
kormányhivatalok vagy a Belügyminisztérium a büntető feljelentést megteszi, és 
akkor, akinek ez dolga, megfelelő protokoll szerint ezzel kapcsolatban eljár, és eljut a 
bírósági szakaszig, amennyiben értelmezhető.  

 
ELNÖK: Köszönöm a részletes és kimerítő tájékoztatást főosztályvezető 

asszonynak, főosztályvezető úrnak, a Belügyminisztérium által delegált 
munkatársaknak úgyszintén. Mivel határoznunk nem kell ezen napirendi pont 
lezárásakor, szeretném megköszönni a tájékoztatást abban a reményben, hogy a 
következő időszakban hasonló formában majd találkozhatunk, és értékelhetjük a 
következő év tapasztalatait. Köszönöm. Egyben ezt napirendi pontot lezárom. 

Mivel tájékoztatást kaptam időközben arról, hogy a következő napirendi pont 
gyanánt tervezett, a munkaidő-szervezés egyes kérdéseiről szóló törvényjavaslatot az 
előterjesztő, számomra nem meglepő módon visszavonta, így az eredetileg tervezett 2. 
napirendi pontunk kiesik a sorból.  
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Egyebek 

Nem marad más hátra, mint az úgynevezett egyebek napirend, amelynek 
keretein belül szeretném tájékoztatni a bizottságot, elsősorban megfogyatkozott, 
megritkult tagságát, hogy soron következő ülésünket előreláthatólag május 9-én 
tartjuk. Ez azonban a költségvetés benyújtásától és tárgyalási ütemezésétől függően 
módosulhat. Továbbá megkérdezném azt, hogy van-e bármely bizottsági 
tagtársamnak felvetése, bármilyen egyéb hozzászólása az egyebek napirend keretein 
belül. (Nincs jelentkező.)   

Az ülés berekesztése 

Nem látok a magasba emelkedő kezet. Ennek szellemében, mivel senkinek 
nincs felvetnivalója, az ülést bezárom. További eredményes munkát és elsősorban jó 
egészséget kívánok mind képviselőtársaimnak, mind a kedves meghívottaknak.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 21 perc) 

  

Z. Kárpát Dániel  
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 
 


