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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a J/17702. számon előterjesztett, A foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás
bővítését szolgáló lépésekről szóló jelentéshez

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 . október
25-ei ülésén a jelentést megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2) bekezdése alapján az alábbi
általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

Az Előterjesztő képviselője a törvényjavaslathoz fűzött szóbeli indokolásában a
gazdasági szerkezet, a gazdasági növekedés, és a foglalkoztatáspolitika összefüggéseire hívta
fel a figyelmet .

A többségi vélemény képviselői szerint a Jelentés nagyon jó, jó szerkezetben készült,
és rendkívül informatív. Megítélésük szerint a Jelentés komplex képet nyújt a magyarországi
foglalkoztatási helyzetről és foglalkoztatáspolitikáról általánosságban és az egyes
részterületek vonatkozásában is . Pozitívumként emelték ki azt is, hogy „a foglalkoztatás
bővítését szolgáló szakpolitikák" című rész jól összefoglalja a Kormány által tervezett
intézkedéseket is .

A többségi vélemény képviselői részéről konkrét kérdések is elhangzottak az
Előterjesztőhöz . Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos kérdésként merült fel, hogy a Kormány a
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására vonatkozó jogszabályokat, - amelyek a
rendszer átalakítására törekednek - mennyire tudják működtetni, illetve mennyiben van ezek
megvalósulásához szükség a foglalkoztatók hozzáállásának megváltoztatására
(megváltozására) . Konkrét kérdés hangzott el az alkalmi munkavállalási könyvek
vonatkozásában is. A kisebbségeket érintően „a kisebbségi foglalkoztatásra vonatkozó
mutatók" kapcsán kérdés hangzott el az Előterjesztőhöz arra vonatkozóan, hogy a Kormány
mit tervez a romák foglalkoztatási szintjének növelésére, vagy csak a közmunka programok
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maradnak. Rákérdeztek arra is, hogy a Kormány mit tervez a részmunkaidős foglalkoztatás
javítása és elterjedése érdekében .

A többségi vélemény képviselői részéről is aggodalom fogalmazódott meg az ún .
inaktívak statisztikai adataival kapcsolatban . Ez a szám magas, 39,5 %, és különösen
elgondolkodtató, hogy az inaktívak három csoportjából 390 000 fő jövedelemnélküli, akiknek
2/3 -a nem is kíván dolgozni, illetve soha nem is dolgozott .

A többségi vélemény képviselői tudomásul vették a kérdésekre adott válaszokat és
általános vitára feltétlenül alkalmasnak tartják a javaslatot.

A kisebbségi vélemény képviselői szerint a Jelentés a roma foglalkoztatás nem létéről
szól, így „egy olyan látkép, ami valós" . E vélemény képviselői kiemelték, hogy sajnálatos,
hogy az inaktívak 50 %-a roma származású. E vélemény képviselői azzal kéréssel fordultak a
Kormányhoz, hogy a roma ösztöndíj-program maradjon fenn, és a Magyarországi Cigányokért
Közalapítvány továbbra is működhessen. E vélemény szerint, ha a romáknak nincs
lehetőségük tanulni és dolgozni, nincs miből megélniük . Véleményük szerint a MACIKA és a
roma ösztöndíj-program működéséhez szükséges anyagi feltételek nincsenek biztosítva a
költségvetési törvényjavaslatban .
Az ellenzéki képviselők kifogásolták azt is, hogy a törvényjavaslat benyújtását megelőzően
nem történt négypárti egyeztetés .

A bizottság a Jelentést általános vitára alkalmasnak tartja . (1 Oi, On, 8t)

A bizottság előadója az általános vitában : Németh Erika (MSZP)

Budapest, 2005 . október 25 .

Dr. Semjén Zsolt
a bizottság alelnöke
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