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Írásbeli választ iEénvlő kérdés

Dr. Kövér László úrnak
az Országgy űlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi

XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994.

(IX.30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján „Igaz-e a hír, miszerint a kormány a

továbbiakban nem kívánja támogatni az úgynevezett Kiútprogramot?” címmel írásbel i

választ igénylő kérdést kívánunk benyújtani Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterhez.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az új kormány 2010-tő l, megalakulása óta - igaz, csak a szavak szintjén, de - célként t űzte ki

a munkahelyteremtést, a kis- és középvállalkozások létrehozásának stimulálását, ezáltal i s

elősegítve a felzárkóztatást, a regionális különbségek felszámolását . Ezek a célok az elmúlt

két évben nem valósultak meg, annak ellenére sem, hogy a megvalósításhoz számos j ó

gyakorlat tapasztalatai lettek volna felhasználhatóak. Ezek közül szeretném kiemelni a civil

kezdeményezésbő l induló úgynevezett Kiútprogramot, amely szociális mikorhitel formájába n

nyújtott segítséget induló vállalkozásoknak.

A program nem csupán pénzügyi és hitelprogramként indult, hanem sokkal inkább egy, a

felzárkóztatást el ősegítő innovatív munkaerő-piaci projekt céljával . A program eddigi két

évének értékelése során megállapításra került, hogy annak ellenére, hogy a program nem

olcsó, az összehasonlításul szolgáló más munkaerő-piaci programokhoz - különősen a
közmunkához – képest mindenképpen el őre mutatóbbnak, ésszerűbbnek tekinthető .



Fontos megjegyezni azt is, hogy egy ilyen program sikeréhez erőteljes állami támogatás

szükséges, s ennek a támogatásnak nem csupán a szabályozórendszer egyszer űsítése szintjén

kell jelentkeznie, hanem szükséges és elengedhetetlen az állam pénzügyi szerepvállalása is .

Tisztelt Miniszer Ur! A programban résztvev ők örömmel vették tudomásul, hogy a

Kiútprogram segítségével beindíthatták vállalkozásaikat . A program nem csupán a mikrohitelt

igénybevevők számára, hanem kisebb közösségek számára is rendkívül jó hatással volt . A

programról szóló szakmai beszámoló sikert aratott azon a brüsszeli konferencián is, amely a

program első két éves kísérleti szakaszát zárta le .

Az EU és a Világbank szakemberei egyetértettek abban, hogy a Kiútprogramon kívül ninc s

más, a fehér gazdaságban működő, a roma integrációt szolgáló sikeres munkahelyteremtő

szociális mikrohitel-program a térségben .

Ugy tudjuk, hogy a kormány érdeklődik a szociális mikrohitel iránt, ám a Kiútprogramot - a

program fóként az EU által finanszírozott els ő, kísérleti fázisa után - a továbbiakban nem

tervezi támogatni. Mindezek alapján kérdezem Miniszter urat, hogy hogyan viszonyul a

kormány a programhoz? Kívánja-e a továbbiakban támogatni, vagy sem ?

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2012. október 24 .
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