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Tisztelt Elnök Asszony!

„A 3K, azaz Kidolgozatlanság, Kapkodás, Káosz?” címmel a Házszabály 91 . §-a alapján
írásbeli kérdést kívánok benyújtani Szücs Erika Szociális és Munkaügyi miniszterhez .

A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Ur!

Munkaadó és munkavállaló legyen a talpán, aki követni tudja a Kormány intézkedéseit a
foglalkoztatottság megőrzését célzó támogatások terén . A különböző helyeken elérhető
információkra alapozva ezen a területen kidolgozatlanság, kapkodás és káosz van, ami nem
segíti a munkaadók részvételét egyik programban sem .

Alig egy nappal azután, hogy az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFK) 2009 .
február 25-én bejelentette, hogy felfüggeszti a MEG ŐRZÉS, a MUNKÁBA és az ÚJ
KILÁTÁSOK programokat, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján 50 ezer állá s
megőrzésének lehetőségéről adtak hírt .

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) honlapján is található februári dátumozással eg y
felhívás a „Munkahelyek megőrzéséért” elnevezésű, az „Átmenetileg nehéz helyzetbe jutott
munkaadók támogatására irányuló” a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgála t
együttműködésében megvalósuló központi munkaerő-piaci program indítására .

Jelenleg tehát van három felfüggesztett, és két — még el nem indított programunk, amelyekne k
a feltételrendszereiről csak nagyon szűkszavúan nyilatkoztak . Áttanulmányozva a fellelhető
információkat, megállapítható, hogy a programok összefolynak, zavarosak, valamint a z
időzítés miatt nincs módjuk az érintetteknek mérlegelni, hogy valójában melyik lehet/lenne
kedvezőbb számukra.

Tisztelt Miniszter Úr !

Kérem, válaszoljon az alábbi kérdéseimre!



A Kormány hangsúlyozza a „kormányzati támogatások folyamatosságát” ugyanakkor a
MEGŐRZÉS-MUNKÁBA-ÚJ KILÁTÁSOK program a célok tekintetében teljességgel elté r
a „4+1 napos” támogatástól . Hasonló, de nem azonos a „munkahelyek megőrzéséért”
támogatással .

Ha a folyamatosság a cél, akkor legyenek azonosak a feltételek az összes programban . Ha
pedig a programok különbözősége a célkitűzés, akkor legyenek ismertek a programok mé g
azok elindítása el őtt, hogy választani lehessen közülük !

1. Miért nincs a Kormánynak stratégiája arra, hogy ne hozza kellemetlen helyzetbe a
vállalkozásokat? Miért nem adnak b ővebb tájékoztatást, hogy a vállalkozások el őre el
tudják dönteni, hogy mire szeretnének pályázni, és mi az, amire várnak, mert jobba n
megfelelnek a feltételeknek?

További kérdésem azzal kapcsolatos, hogy teljes a zűrzavar a tekintetben, hogy mi milyen
forrásból kerül finanszírozásra . A kabinet összesen mintegy 17 milliárd forintos állami kerete t
különített el az idén, amelynek első , 6 milliárd forintos pályázata lassan már ki is merül . A
kormány második, 10 milliárd forintos állásmegtartó támogatása még szinte teljes mértékben
rendelkezésre áll a pályázók előtt, bár ezt még meg sem hirdettek .

2. Az itt felsorolt pályázatok milyen alapból lettek/lesznek finanszírozva ?

A „4+lnapos” program kapcsán 50 ezer állás megőrzéséről értesülhettünk, ami részben
csúsztatás . Az 50 ezer állás ugyanis úgy tartható meg, ha a munkáltatók bevállalják, hogy a
dolgozói létszámuk maximálisan felének, (tehát összességében 25 ezer embernek!) heti eg y
napos bértámogatása esetén a támogatott embereket képzésben részesítik, és két évi g
megtartják az összes dolgozójukat .

3. Ki finanszírozza a dolgozói létszám felének képzését ?
4. A két éves összlétszám-megtartást mikortól számítják? A programba kerüléstől vagy a

programban képzést kapó alkalmazottak tanfolyami képzésének végétől? Ez egy kb .
10 hónapos képzés után még 24 hónapot jelent, tehát a munkaadóknak csaknem háro m
éves kötelezettséget jelent !

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2009 . március 4 .

Szatmár)! Kristó
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