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Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésrő l szóló 2012 . évi

XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló

10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani a Kormány

tagjainak feladat- és hatáskörér ő l szóló 152/2014 . (VI. 6.) Korm. rendelet 48.§ 13 . pontja szerinti

feladatkörében eljáró Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztériumot vezető miniszterhez ,

„Mit jelent a nem foglalkoztatható emberek foglalkoztathatóságának b ővítése?

Miért kényszerítenek munkavégzésre nem képes embereket is közmunkára? ”

címmel . A választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Magyar Közlönyben megjelent a Kormány 1253/2016 . (VI. 6.) Korm. határozata a mentális ,

szociális vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők

foglalkoztathatóságának növelését szolgáló 2016. évi kormányzati intézkedésekrő l .

Eszerint a Kormány felhívja a belügyminisztert, a nemzetgazdasági minisztert és az emberi

erőforrások miniszterét, hogy a mentális, szociális vagy egészségügyi problémával küzd ő
álláskeresők közfoglalkoztatásba történő szélesebb körű bevonása érdekében készítsék el ő

a) az e célcsoporthoz tartozók speciális közfoglalkoztatási bérezésével kapcsolatos, valamin t
a foglalkoztatásukat szolgáló közfoglalkoztatási programok támogatásához ,

b) az egészségügyi okok miatt 'nem foglalkoztatható álláskeres ők álláskereső i

nyilvántartásból való törléséhez, valamin t
c) a foglalkoztathatósági szakvéleményezés felülvizsgálatához és a foglalkoztathatóság i

szakvélemény alapján nem foglalkoztatható személyek komplex egészségügy i

vizsgálatához szükséges döntési pontokat és jogszabály-módosításokat .

Minderre a belügyminiszternek egy un . közfoglalkoztatási pilot mintaprogramot kell szerveznie ,
ehhez a költségvetés 209 millió forint forrást biztosít a Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet,

Start-munkaprogram cím terhére .
Továbbá a gyakorlati tapasztalatok alapján folyamatosan vizsgálni és „validálni” kell a „profilin g

rendszert, különösen a mentális, szociális vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be ne m

vonhatóak esetében”, valamint biztosítani kell a pilot programhoz kapcsolódó munkaerő-piaci
szolgáltatások nyújtásához szükséges 62 millió forint forrást a Nemzeti Foglalkoztatási Ala p

fejezet, Foglalkoztatási és képzési támogatások alcím terhére . Egyúttal előterjesztést kell



készíteni „a hosszútávon jelentős segítséggel elhelyezhető álláskeresők számára nyújtható — a
közfoglalkoztatás rendszerét komplementer módon kiegészít ő — újszerű szolgáltatások,

programok bevezetéséről” .
Az emberi erőforrások miniszterének feladata lesz, hogy a pilot programhoz kapcsolódóa n

a) biztosítsa a szociális szolgáltatások, illetve a szociális diagnózis elkészítéséhez szükséges

humán kapacitásokat ,
b) tegyen javaslatot az egészségügyi szolgáltatások igénybe vételének módjára ,

c) vizsgálja felül a pszichiátriai problémák, illetve szenvedélybetegségek kezeléséhe z
szükséges közösségi ellátások, valamint a nappali ellátások jelenlegi területi elosztását é s

kapacitásait, valamint
d) biztosítsa az ehhez szükséges 19 millió forint forrást .
Mindezek miatt az alábbiakat kérdezem Miniszter Úrtól :

1. Hogyan kell azt érteni, hogy a „foglalkoztatásba be nem vonható álláskeres ők
foglalkoztathatóságának növelését szolgáló intézkedések” ?

2. Mennyien vannak most a mentális, szociális vagy egészségügyi okbó l
foglalkoztatásba be nem vonható álláskeres ők? Mekkora „létszámcsökkentést ”
terveznek?

3. Mi lesz azokkal az egészségügyi okok miatt nem foglalkoztatható álláskeres őkkel ,
akiket törölnek a nyilvántartásból? Milyen ellátást kapnak a jöv őben?

4. A foglalkoztathatósági szakvéleményezés felülvizsgálatára azért van szükség, hog y
egészségesnek min ősítsenek korábban nem foglalkoztathatónak min ősített
embereket? Tehát az átmin ősítéssel az vár rájuk is, mint a rokkantakra ?

5. Milyen pilot programokat fognak szervezni? Miért pont 209 millió forintra van
szükség a pilot programokhoz ?

6. Mit értenek azon, hogy „validálni kell a profiling rendszert”? Miért kell ehhez 6 2
millió forint?

7. Milyen „újszerű szolgáltatások” bevezetését tervezik?
8. Milyen szociális szolgáltatásokra van szükség a pilot programokhoz ?
9. Mit jelent „a szociális diagnózis elkészítése” ?
10.Vajon milyen új, érdemi javaslatot lehet tenni az egészségügyi szolgáltatások

igénybe vételének módjára a nem foglalkoztatható személyek tekintetében ?
11.Több lesz-e attól az elérhet ő szolgáltatások száma, hogy felmérik a kapacitásokat ?

Miért kell erről külön rendelkezni, amikor ezt naprakészen tudnia kell a
kormánynak ?

12.Vajon mennyire gondolja a kormány komolyan mindezen intézkedéseket, ha a
szociális területet érint ő feladatokra csupán 19 millió forintot szánnak? Mire elég e z
az összeg a felsorolt feladatok közül ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2016 . június 7 .
Bangőóé Borbély Ildi
országgyű lési képviselő
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