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Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László,
az Országgy ű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
OVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani

Pintér Sándor belügyminiszternek

„Mi derült még ki a közfoglalkoztatási programok vizsgálatából? ”

Tisztelt Miniszter Úr !

Nemrég tette közzé a Belügyminisztérium a közfoglalkoztatási programok 2015 . évben
lefolytatott hatósági ellenőrzéseirő l szóló beszámolót .

Ezzel kapcsolátos kérdéseim a következ ők:

1. A közfoglalkoztatási programok munkaerőpiaci hatósági ellenőrzéséről szóló
eljárásrend megalkotása előtt milyen formában és milyen rendszerességgel került sor
munkaügyi ellenőrzésekre a közfoglalkoztatási programban? Az ezekr ől készült
beszámolókat kérem, küldje meg .

2. Az ellenőrzött 5294 közfoglalkoztatási program és a 159 ezer ellen őrzés alá vont
közfoglalkoztatott hány százalékánál találtak jogsértéseket, vagy hatóság i
szerződésszegést?

3. A ellenőrzések adatai szerint számszerűen - hány esetben fordult el ő olyan eset, amikor
nem érvényesült az egyenl ő bánásmód elve a programba bekerülők kiválasztásánál?
Hány esetben nem érvényesült a közcélok érdekében történ ő foglalkoztatás (közcélok
helyett magáncélokra történ ő foglalkoztatás (pl . polgármester házánál, földjein,
erdejében stb.). Hány esetben tapasztaltak nem emberhez méltó bánásmódot, vagy
munkakörülményeket?



4. Hány olyan esteet tártak fel 2015-ben és az azt megelőző években, 201 1
szeptemberéig bezárólag, melynek során a közfoglalkoztatott korábbi munkaadójáná l
történő alkalmazására került sor oly módon, hogy a dolgozót elbocsátották, vag y
szerződést bontottak vele, és három hónapon, illetve fél éven belü l
visszafoglalkoztatták közfoglalkoztatottként? Hány esetben fordult el ő, hogy egy
kirúgott dolgozó helyére vettek fel közfoglalkoztatottat? Nemrég Simon Attil a
foglalkoztatáspolitikáért felelős helyettes államtitkár azt nyilatkozta, hogy "ez a
jelenség "nem tömeges, és erre a program bevezetésekor volt inkább példa . Ha valaki
elküld egy munkavállalót és utána ugyanerre a munkakörre közfoglalkoztatotta t
igényel, akkor ennek vannak következményei, ez joggal való visszaélés, amit
munkaügyi ellenőrzés tár fel." Azaz a helyettes államtitkár is kimondta, hogy e z
jogellenes, és hogy a munkaügyi ellenőrzések feladata ezt feltárni .

5. A beszámoló szerint "a közfoglalkoztatás nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a
közfoglalkoztatónál időközben megüresedett, nem közfoglalkoztatási jogviszonyr a
irányuló álláshelyeket a közfoglalkoztatottak közül a munkavégzésük alapján, az arr a
leginkább alkalmas személyekkel töltsék fel. A 2015. évben lefolytatott ellenőrzések
során erre elsősorban a közszférában volt példa, de a versenyszférában, mint szinté n
elsődleges munkaerőpiacon is szép számban tudtak elhelyezkedni ." Kérem,
számszerűsítse ezen eseteket, mind a közszférát, mind a versenyszférát illetően. Ezen
túlmenően, kérem, hogy az arra vonatkozó adatokat is küldje meg, hogy mekkora vol t
összességében a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési aránya az els ődleges
munkaerőpiacon 2015-ben ?

6. A beszámoló szerint "A Belügyminisztérium és a támogató hatóság által kivizsgált 24 0
ügyben, a panaszok és a közérdekű bejelentések megalapozottsága tekintetében a
százalékos megoszlás a megalapozatlan bejelentések döntő többségére utal, amely az
országos összesítés 80,8%-át, azaz 194 ügyet érintett. A bejelentések 10,4%-ánál, azaz
25 esetben a vizsgálat eredménye a bejelentés alaposságát támasztotta alá; 8,8%,
vagyis 21 esetben pedig részben alaposnak bizonyult a bejelentés" . Mi az oka annak ,
hogy a bejelentések 80,8%-a megalapozatlannak bizonyult?

Érdemi válaszát előre is köszönöm !

Budapest, 2016. március 8 .

Tisztelettel,

Szél Bernadett
országgyű lési képviselő (LMP)
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