
Írásbeli kérdés

ORSZÁGGYŰLÉSIKÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
Képviselőcsoportja

Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

„Meddig szórják még ki az ablakon a hasznosíthatatlan képzésekre fordított milliárdokat ,
avagy ebbó7 van a visszaosztás? címmel a Házszabály 91 .§-a alapján írásbeli kérdést kíváno k
benyújtani Szűcs Erika miniszter asszonyhoz .
Válaszát írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Asszony !

Az eltelt 18 évben, a megváltozó gazdasági szerkezet, a magánosítás és az állam i
vagyontárgyak privatizációja során felbolydult munkaer őpiacba az adófizetők és a lakosság
számtalan milliárdja tűnt el hasznosulatlanul. A Horn-Kuncze kormány időszakátó l
kezdődően, az 1998-tól, 2002-ig terjed ő időszak pangásán kívül, dinamikus pénzszórá s
kezdődött el az aktív munka erőpiaci eszközök piacán . Ugyanis jól láthatóvá vált, hogy
szocialista körökben közkedvelt kereseti, vagy mellékes jövedelmi forma lett a képzés, mel y
eredetileg használható képesítést, konvertálható tudást adott volna a munkaerő piacon
veszteglőknek. Erdekes lenne összehasonlítani, hogy hány milliárd forint tűnt el úgy, hogy
annak eredményeképpen a képzésben résztvev ők nem tudtak elhelyezkedni, és nem tudtak mi t
kezdeni a kapott igen kétes értékű képesítésükkel, és mennyi mehetett volna el helyette
közhasznú munkákra az önkormányzatoknál .
A szocialisták köreiben ugyanis gomba módra szaporodtak el a képz ő , oktató cégek, ha jól
szét nézünk, a legnagyobbak most is aktív, vagy a háttérben settenkedő politikusok kezébe n
összpontosul .

Ettől függetlenül jelenleg is milliárdokat költhetnek el a bejáratott bennfektess cége k
képzésekre, átképzésekre, melyeket semmire sem használhatnak az azt elvégz ők viszont addig
is kapják a minimálbért, és újra jogosulttá válhatnak valamilyen passzív munkaer ő piaci
eszköz igénybevételére, vagy ellátásra .
Kérdezem a miniszter asszonyt :

Meddig tömik még a szocialista holdudvar és a képvisel őtársak cégeinek pénztárcáját
a látens, használhatatlan képesítést adó képzésekre fordított milliárdokkal?
Miért nem a szakképzőkre bízzák az átképzést és a képzést, ahol garanciát lehetn e
kapni a szakszer ű és konvertálható szakmai képzésre?



Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2008 . december 20 .
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