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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Képviselői önálló indítvány

Az Országgyű lés

/2011 . ( . . .) OGY
határozata

a vidéki gazdasági és társadalmi folyamatok fenntartható javítása érdekében szükséges szociális
gazdaságfejlesztési intézkedésekrő l

Az Országgyű lés a hátrányos helyzetű vidéki térségekben kialakult szociális válság kezelése, és a
hosszú távú, fenntartható gazdálkodási lehetőségek kialakításának érdekében, a hazai társadalom é s
gazdaság integrációjának erősítésének szándékával valamint :

• a hátrányos helyzetű vidéki térségek jelenlegi gazdasági, foglalkoztatási helyzetének, a
családok alapvető megélhetési kilátásainak, lakhatási körülményeinek, a rendelkezésre áll ó
lehetőségek, erőforrások megfelel ő számbavételének felel ős helyzetértékelése alapján a
szociális gazdaságfejlesztést leghatékonyabban megalapozó kormányzati intézkedések közö s
kidolgozása és támogatása érdekében ;

• a közfoglalkoztatás mellett önszervez ődéssel a településeken helyben létrejövő munkahelyek
érdekében ;

• tartós és garanciákkal biztosított, de alapvetően önfenntartó folyamatok alapjainak
megteremtése érdekében;

n a vidéken élők életminőségének javítása, élhető körülményeik megteremtése, a lakhatás i
körülményeik fejlesztése és fenntarthatósága érdekében ;

n a helyi gazdaságok fejlesztései során képződő jövedelmek kiáramlásának megakadályozása
érdekében a szociális zöld gazdaság fejlesztéséért ;

n a belső piacépítés - a helyi termékek és helyi vállalkozók termékeinek el őállítása és
feldolgozása, logisztikai, információs háttér kialakítása érdekében, illetve a külső piac i
kapcsolatépítés, a helyi termékek piacra való eljuttatatása érdekében létrejöv ő integrátor, a

Vidéki Szociális Gazdaság Fejlesztéséért felel ős klaszter kialakítása érdekében ;

az alábbi intézkedések kidolgozására kéri fel a Kormányt .

1. A Kormány a meglév ő intézményi, humán és pénzügyi kapacitások összehangolásával, az Európa i
Uniós források megfelelő átcsoportosításával dolgozzon ki egy komplex, vidék i
gazdaságfejlesztési programot, mely a szociális gazdaságban rejl ő , kihasználatlan foglalkoztatási
és jövedelemtermelési kapacitásokat mozgósítja, a keletkez ő helyi jövedelmet fenntartható módon
helyben, az adott településen tartja . Nyújtson be az Országgyű lésnek olyan programot, mely a
közösségi szolgáltatások fejlesztésén (idős gondozás, családi napközi) ; helyi élelmiszertermelés és
feldolgozás (üvegház, feldolgozó üzem) ; helyi energiatermelés (nap, szél, víz, erdészet) keresztü l
lehetőséget biztosít a településen élők önfenntartására .
Határidő : 2011. október 30 .

2. A közösségi gazdálkodási formák, kiemelten a szövetkezetek, szociális szövetkezetek é s
foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek támogatása érdekében a Kormány dolgozza ki a
megfelelő jogszabályi és támogatási környezetet. Teremtse meg a szociális szövetkezetek
fenntartható működtetését biztosító jogszabályi környezetet, az adó- és járulék kedvezmények, a
normatíva lehívás, az alapítás jelenlegi szabályainak módosításával . Biztosítsa, hogy a szociáli s
szövetkezet vállalhasson át állami feladatot, tegye lehet ővé, hogy tevékenysége támogatható
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legyen a közcélú munkavégzés speciális formájaként és legyen jogosult a normatívára . Ismerje el
közhasznú szervezetként a szociális szövetkezeteket, amelyek így a kiírt pályázatok esetében a
társadalmi szervezetek mellett, azonos elbírálással legyenek jogosultak pályázni . A Kormány az
ezzel kapcsolatos jogszabályokat készítse el ő, és a törvényjavaslatokat nyújtsa be a z
Országgyű lésnek .
Határidő : 2011 . november 15 .

3. Meg kell teremteni a szociális szövetkezetek piaci hátterét a folyamatos és stabil m űködés
biztosítása érdekében . Garanciákkal biztosított, de alapvetően önfenntartó logisztikai, információs ,
és piacszervező hátteret kell létrehozni . Ennek érdekében a Kormány hozzon létre egy szociáli s
gazdaságfejlesztő klasztert, mely integrátorként segíti a szövetkezetek, háztáji gazdálkodók álta l
termelt termékek piacra jutását, valamint elérhet ővé teszi a helyi élelmiszer- és energiatermelé s
technológiai, szakmai és pénzügyi támogatását .
Határidő : 2011 . november 15 .

4. A jelenlegi képzési intézményekre, hálózatokra, a meglévő kapacitásokra építve elérhetővé kel l
tenni a szükséges szakmai ismereteket a kistelepülések közösségei, szövetkezetei, nonprofi t
szervezetei számára . Hozzon létre és támogasson a Kormány olyan innovatív, non-formáli s
képzési programokat, amelyek – bevonva az Integrált Közösségi és Szolgáltató tereket, közösség i
házakat, képzőközpontokat, falugazdász hálózatokat – a Faluegyetem és Népfő iskolai
hagyományok alapján erősítik a helyi humánerőforrás-kapacitást, és innovatív módszerekke l
segítik elő a piaci és szakmai információáramlást az érintett szerepl ők között A szociális gazdasá g
szakmai erősítése érdekében támogassa egy szakmai alapon m űködő országos támogató é s
koordináló intézményrendszer létrejöttét és működését .
Határidő : 2011 . október 30 .

5. A helyi gazdaságok fejlesztésének kritikus eleme a képz ődött jövedelmek felhasználása . Amellett,
hogy alacsonyabb jövedelemszint jellemzi a vidéki térségeket, ezek a jövedelmek is javarészt
kiáramolnak az adott térség fogyasztási kényszerei és fogyasztási szokásai következtében . Ezek
jelentős részét az energiaszámlák teszik ki . Ezért a Kormány, koncentrálva a megújuló
energiatermelésre, térségi ellátó rendszerek kialakítására, a falusi-kisvárosi intézmények,
lakóházak megújuló-energetikai korszer űsítésére, a telepszerű lakókörnyezet felszámolására
megújuló-energia hasznosítással kiegészítve indítson szociális zöld gazdaság programot a
leghátrányosabb helyzetű térségekben .
Határidő : 2011 . november 15 .

6. Az önfoglalkoztatás, a szívességi és kölcsönös munkavégzés ösztönzését biztosítsa a z
egyszerűsített, igazságosabb közteherviselési, adózási szabályok kidolgozásával, mivel a szociáli s
gazdaságon belüli egyszer űsített adminisztráció, az átmeneti adó és járulékkedvezmények
bevezetése elengedhetetlen ahhoz, hogy a feketegazdaság, az uzsora ellen valós alternatívát
nyújtson a szövetkezeti, közösségi gazdálkodás foglalkoztatási kapacitása . Az ezzel kapcsolatos
jogszabályokat módosításokat a Kormány készítse elő , a törvényjavaslatokat nyújtsa be az
Országgyűlésnek .
Határidő: 2011 . október 30 .

7. Elismerve a pénzügyi válság okozta fokozódó társadalmi dezintegrációs folyamatokat, és
felelősséget a társadalmi szolidaritás kialakításáért, a Kormány haladéktalanul kezdjen széleskör ű
társadalmi párbeszédet annak érdekében, hogy feltárja, milyen ok-okozati összefüggésben állnak a
hátrányos helyzetű vidéki térségéket érintő legfontosabb kihívások. Ezek között az uzsora és a
munkanélküliség, a lakhatás, (közüzemi szolgáltatások, fűtés, stb .), valamint a mezőgazdaság, az
ipar és szolgáltatások leépülése és a közmunka között, illetve az utóbbi 1 év intézkedései milye n
hatással voltak a vidéki térségekre, különös tekintettel Észak-Magyarországra. Az ezze l
kapcsolatos reális helyzetértékelést és problémákra adandó válaszokról nyújtson be jelentést a z
Országgyű lésnek .
Határidő : 2011 . október 30 .
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INDOKOLÁS

Az Országgyű lés kezdeményezi, hogy a Kormány haladéktalanul tegyen felel ős lépéseket a
jelenlegi társadalmi és pénzügyi feszültségeket okozó társadalmi és gazdasági folyamatok
vidéki térségekben jelentkező hatásainak mérséklésére, a társadalmi és gazdasági fejl ődéshez
elengedhetetlen szolidaritás és bizalom er ősítése érdekében .
A foglalkoztatottság az alacsonyan képzett, hátrányos helyzetű térségekben élők körében
érdemben nem változott az utóbbi években, ezért ennek okait fel kell tárni, és megtalálni a
megfelelő megoldásokat az azonosított problémákra.

Ilyen kihívás, hogy a közmunka többségében nem teremt tartósan munkahelyeket, azok
csupán ideiglenes jellegű munkavégzést biztosítanak, ezzel szemben a foglalkoztatást b ővítő
támogatások alkalmazásának a célja a tartós munkahelyek kialakítása .
Az elmúlt években a gazdasági válság következtében számos gazdasági vállalkozás, üzem,
ment tönkre, számos mezőgazdasági létesítmény, közlekedési infrastruktúra, vidéki lakóhá z
üresedett ki, míg a csökkenő jövedelmek az import termékek és szolgáltatások, az energiaára k
növekedése miatt kiáramlanak a vidéki térségekb ől, ezzel is gyengítve a helyi gazdaság
fejlődésének lehetőségeit .

Adott azonban minden természeti, emberi és infrastrukturális er őforrás ahhoz, hogy az
alapvető szükségletek - különösen az energia és az élelmiszer területén - helyben
termelődjenek és termeljenek jövedelmet .
Az ezen a területen, fenntartható módon és értékalapon létrejöv ő munkahelyek biztosíthatják
hosszútávon a társadalmi feszültségek csökkenésének eredményeként a közbiztonság
javulását is, hiszen ismert tény, hogy a rendszeres és hasznos munkavégzés hiányában a z
egzisztenciális és morális egyensúlyát egyszerre elvesztő, a társadalom peremére kerülő
emberek válnak hajlamossá a szélsőséges viselkedési minták követésére .

A vidéki helyi munkahelyteremtést és a helyi erőforrásokra alapozott termékek termelését,
piacra jutásának támogatását összefüggő rendszerben lehet csak hatékonyan kezelni .
Innovatív komplex megoldásokkal segíteni kell, hogy a vidéki térségekben lev ő
kistelepüléseken élők a munka becsületén újra szervezhessék a közösségi életüket, az általuk
szívesen lakott táj számára is fenntartható gazdálkodási megoldásaikat, a mindennapi éle t
fenntartható gazdálkodási rendszereit és életmódjukat .

További kihívást jelent, hogy a helyben elérhető hagyományos tudás - részben generációkho z
kötődően – ma már egyre kevésbé él a vidéki térségekben, ráadásul a termeléséhez szüksége s
infrastruktúra, logisztikai háttér hiányos, a termékek piacra jutása sem megoldott .

Nyugat-európában sikeresen működnek a különböző szövetkezeti formák, klaszterek,
kamarák, melyek az együttműködésre épülnek, a gazdaság, tulajdon, a helyi társadalom közö s
szervezésérő l szólnak. A rendszerváltás előtt Magyarországon is volt erő a szövetkezésben,
hiszen vertikálisan integrálta a termelést, gazdálkodást, a kistermel őket, ezzel együtt
segítették az oktatási, kulturális intézményeket . A 90-es évektől kezdődően azonban szerve s
fejlődés helyett, komoly törés történt a szövetkezésben . Ennek következtében a
mezőgazdaságban nagy probléma az együttműködések hiánya, emiatt sem sikerült a
versenyképességet elősegítve újjáépíteni a kisgazdálkodáson alapuló mez őgazdaságot. Pedig
lehetőség lenne nagyobb exportra és a bels ő fogyasztás növelésére is, mivel a
világgazdaságban élelmiszerhiány prognosztizálható .
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További akadályként azonosítható, hogy foglalkoztatás területén indított állami és európa i
támogatási programok nem eléggé összeszedettek, célirányosak, hatékonyak, nem
fenntarthatóak - így összességében nem eredményeztek érdemi elmozdulást a
munkanélküliség kezelésében - különösen a lemaradó vidéki térségekben. Ennek fő oka az
ágazati szétszabdaltság, a vidékfejlesztés, szociálpolitika, gazdaságfejlesztés ,
foglalkoztatáspolitika hiányosan kialakult intézmény- és érdekrendszere . Emiatt nincs helyben
és országosan sem olyan integrátor szervezet, ami a valódi kihívásokhoz rendelt megfelel ő
eszközrendszerrel segíteni tudna a település komplex problémáit együttesen megoldani, a z
ágazati logikákat, és integrálni a meglévő erőforrásokat. A Kormány által indított eddigi
programok, melyek kisebb forrásokkal támogatnak helyi kezdeményezések, pl . szociális
földprogram, közmunka, tanyaprogram stb . akkor hozhatnak fenntartható eredményeket, ha a
korábbi pályázati gyakorlaton túl integrálódnak a szociális gazdaságba, illetve a
nemzetgazdaságba. Egy új, komplex és innovatív vidékfejlesztési gyakorlat megvalósítása,
integrált koordinációs intézmények kialakítása, és a közmunka valamint a piaci logika között i
átmentet biztosító szociális gazdaság támogatása nélkül nem lehet jelent ős foglalkoztatási é s
gazdasági eredményeket fenntarthatóan elérni.

Nagyszámú szociális szövetkezet hozható létre, ha azok fenntarthatósága biztosítható . A hely i
közösségek megerősítésének gerincét a településeken a szükséges alapvet ő szolgáltatások
biztosítása, a helyi igények alapján kialakított közösségi programok és szolgáltatások ,
valamint az üzleti célú szolgáltatásokhoz kapcsolódó többfunkciós fizikai tér kialakítása
alkothatja .

A vidéki adottságok és erőforrások, a rendelkezésre álló támogatások, pénzügyi eszközök,
fejlesztési lehetőségek, valamint a szakmai, civil szervezetek és helyi szereplők javaslatai
alapján, rövidebb távon a szociális gazdaság fejlesztésével az alábbi három területen tud
jelentősebb foglalkoztatást generálni :

• a kis települési, térségi önellátást biztosító és a tradicionális helyi termékek magas
piaci értékű termelését is megcélzó élelmiszertermelésre, a helyi termékek és szolgáltatáso k
piaci teljes vertikumának kialakításával ,

• továbbá a környezettudatosan, tradíciókat követő, saját lakóházak, tájházak,
középületek, energetikai korszerűsítésével, egyben a meglevő agrárinfrastruktúra, kulturáli s
épített és tárgyi örökség népi hagyományok karbantartásával, telepszer ű lakókörnyezet
felszámolására indított programba való bekapcsolásával ,

• koncentrálva a megújuló energia termelésére, térségi ellátó rendszerek kialakítására, a
falusi-kisvárosi intézmények bioenergetikai korszerűsítése, elektromos áram és hőenergia
előállítás kis és közepes erőműi megújuló energiatermelés bekapcsolódásával . Minél
magasabb szintű energiatakarékosságra törekedve, azaz újrateremtve a mai technika i
alapokon, a rég volt önellátás újrateremtésével a jövedelmek helyben tartását szorgalmazza .

Ehhez koordinálni szükséges a különböző fejlesztési alapok által finanszírozott terület- é s
vidékfejlesztési funkciók között, az egymást kiegészítő jelleget és a koherenciát egy adott
területen, térségen, vagy akár ágazaton belül is az alábbi támogatások megfelel ő célzásához .
Illetve szükséges egy belső piacépítés, amely a helyi termékek és helyi vállalkozó k
termékeinek előállítását és fogyasztását preferálja, illetve a külső piaci kapcsolatépítés, amely
a helyi termékeket eljuttatja a felvevő piacra .

Budapest, 2011. szeptember 19 .
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Országgyű lés határozati javaslat kezdeményezés e

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 85 . § (2) bekezdése, illetve a 87 . alapján a vidéki gazdasági és társadalmi
folyamatok fenntartható javítása érdekében szükséges szociális gazdaságfejlesztés i
intézkedésekről szóló országgy űlési határozati javaslatot kívánjuk benyújtani .

A határozati javaslatot és annak indokolását mellékelten csatoljuk.

Budapest, 2011 . szeptember
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