ALAPYET6locox BrzrosA
AZ ENSZ NEMZETT EMBERTJOCI WrBZnABNrrE,

NAIH nylvfitartAsi

sz6m: 40689

Az alapvet6 jogok biztosdnak

JELENTEST
az AJB-37 0 /

2017

. szitmi iigyben

El6ad6: dr. Zempl6nyi Adrienne

E.intett szervek:

o Fleves Megyei I(orm6nyhivatal Foglalkoz tatdsi F 6 oszthly
. Agrra-Hum6n l{ozhasznri Nonprofit I(ft.
o Mez6tirkitny I(ozs6g Onkormi nyzata
o Recsk Nagykozs6g Onkorminyzata

201,7.

la

alapvet6 fogok biztosdnak
Jelent6se
az LJB-370/20L7. szirmi tigyben

El6ad6: dt. Zempllnyi Addenne

Az eliilths meginditdsa
2016 november6ben Heves megye hat6s6gi 6s kozszolglltatilsi \flt6zmlflyrendszer6nek
alapjogr szempontu felt€rk6pez6,s6,t c6lz6 6tfog6 vizsg6latot inditottam. Az alapvet6 jogok
biztosir6l szolo 2077. 6vi CXI. torv6ny (a tovibbiakban: Ajbt.) 18, S (4) bekezd6se alapj6n
hivatalb6l inditott vizsgillatsorozat keret6ben 6ttekintettem a megye munkatigyi
szervezettendszer6nek mrikod6s6t, valamint - az .Libt. 21. S (1) bekezd6s d) pontja alapjin helyszini vizsgilatot is folytattam.
A helyszini vizsgillat sor6n munkatarsaim szakmai megbesz6l6st tartottak a Heves Megyei
I(orm6nyhivatal FoglalkoztatdsiF6osztilyin, illetve ell6togattak a megvilltozott munkak6pess6gff
dolgoz6kat foglalkoztat6 Agda-Hum6n I(ozhasznir Nonprofit I(ft. egri telephely6te. A
foglalkoztatilsi f6osztily javaslata alap)Ln emellett munkat6tsaim azokat a telepiil6seket, illetve
helyszineket is felkerest6k, ahol minta6t6kfi kozfoglalkoztatasi ptogramok zajbnak. A Heves
megy6ben megval6sul6 kozfoglalkoztatisi ptogtamok koziil Recsk teleptil6sen megtekintett6k a
helyi saj6toss6gon alapul6 k6pattint6 programot, Mez6tirkdnyon pedig a kozfoglalkoztatis
keret6ben mrikodtetett asztalos iizemet, brikett6l6 tizemet, valamint sert6stelepet.

Az 6dntett alkotmdnyos iogok 6s ktivetelm6nyek
a

a iogillamisig elv6b61 levezethet6 jogbiztons6g kovetelm6nye [Alaptorv6ny B) cikk
bekezd6s,,A,[agyarorc4igfiiggetlen demo kratikas joglllam.' ];

a

a munk6hoz
,,ltlindenkinek

(1)

a foglalkoztatishoz va16 jog [Alaptorv6ny XII. cikk (1)-Q) bekezd6s
joga aan a munka ds a foglalko4ls sqabad megudlas{isdho7, aalaruint a

6.s

udllalko4isho7, Kepessdgeinek ds khetdsdgeinek megfelelf nunkaudgqessel mindenki kii*les hoq$drulni
a ki){issdg gyar@oddsdhoq. Magyamrs4ig tiireksqlk megteremteni annak feltdteleit, hogt minden
munkakdpes ember, aki dolgoryi akar, dolgoqhas:0n." f;

a szoci6lis biztons6ghoz val6 jog [Alaptow6ny XIX. cikk (1)-(2) bekezd6s: ,,Arlagyamrs4ig
arra ttireks{k, hogy minden dllampolgininak srycidlis bi4onsdgot n1iljtson. Anltasdg betegsdg
mkkantsdg oryegysdg draasdg,is tinhibQ'dn kiaiil bektiuetkeTgtt munkanilkiilisig esetin minden magtar
dllarupolgir ti)rudnlben rzeghatfuvqott tdnogatdtra jogosult. Magtarvrslig a srycidlis biqlonsdgot aq ( )
bekeqd,is s7-erinti is mds nisqoraldk esetdben a sqocidlis intdryndryek ds intiqkeddrck rendsqgreael
ual6si/a me& (4) Magyarorsryig aqiddskori megelhetds biTlositdsdt a tdrsadalmi sqolidaritdson alEulri
egysdges illami ryugd/rendsTgr fennturtdsdual ds iinkdntesen litrehoqott tirsadalni intdryniryek
m fr kii dd sdne k le h e tdud td te ldue I segiti 16.' J
e
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Munka Torv6nykonyv6t6l sz6lo 2072.6vi I. torv6ny (a tov6bbiakban: Mt.);
a kozfoglalkoztatdsr6l 6s a kozfoglalkoztatilshoz kapcsol6d6, valamint egy6b torv6nyek
m6dositisir6l sz6lo 2071,. 6vi CVI. torv6ny (a tov6bbiakban: I(fw.);
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szoci6lis rgazgatasr6l 6,s szoci6lis ell6t6sokr6l sz6l6 1993. 6vi III. torv6ny (^
tov6bbiakban: Szw.);
a foglalkoztat6s el6segit6s6t6l 6s a munkan6lkiiliek el76tis6r6l sz6lo 7991..6vi fV. torv6ny
(a tov6bbiakban: Flt.);
a gyermekek v6delm&61 6s a gy6mtigyi igazgatilsr6l sz6l6 7997. 6vi )C(XI. torv6ny (a
tov6bbiakban: Gyvt.);
a tirsadalombiztositis ellitisal::a 6s a magtnnywgdrira iogosultakr6l, valamint e
szolgiltatisok fedezet66l sz6l6 1997. 6vi DOO( torv6ny (a tovilbbiakban: Tbj);
a tdrsadalombiztositdsi nrygellititsr6l s2616 7997. 6vi DOOil. torv6ny vilgrehajtisdr6l
sz6lo 768/7997. 6. 6.) I(orm. tendelet
a kozfoglalkoztat6shoz rryuithat6 tamogatasokr6l s2616 375/2010. (XII. 31.) I(orm.
rendelet;
a kozfoglalkoztatilsi b6r 6s kozfoglalkoztatisi garuntillrb6r:.6l sz6l6 170/2011. 0/III. 24.)
I(otm. rendelet (a tov6bbiakban: I(orrn. tendelet);
a gyhnhat6s6gokr6l, valamint a gyermekv6delmi 6s gy6miigyr elj6r6srol sz6l6 149/1.997.
(IX. 10.) I(otm. tendelet;
a munkaer6-ptaci szolgflltatisokr6l, valamint az azol<hoz kapcsol6d6an nyujthat6
tdmogatisokr6l sz6l6 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet.

A helyszini vizs gblat tapasztalatai
1)

A Heves Megyei Kormdnyhivatal Foglalkozt^tilsi

F

6osztiiya

A helyszini vizsgilat sor6n a Heves Megyei Korm6nyhivatal FoglalkoztatastF6osztillyimk
(a tovibbiakban: F6osztiiy) yezet6ie 6,s a kozfoglalkoztatasi osztilly osztilyvezet6je 6tfog6
tiljlkoztztist nyijtott a megye munkaet6-piaci helyzet6r6l, az 6ll6skeres5k l6tszdmfu6l,
k6pzetts6g6r6l, valamint at6l, hogy hogyan tudja segiteni az elhelyezked6stiket a helyi munkaiigyi
szefrrezet. Tll6koztatisuk szerint a megye teleptil6sh6l6zata tger. villtozatos. Besz6moltak arr6l,
hogy a megye dsTaki rcsqdn l<rcstny l6tszimit, 1000 f6 alatti telepiil6sek sokas6gdt talili:uk Mivel
nagyv6ros nincs a t6rs6gben - a k6t kist6rs6gi kozpont Pltewilsdra 2300 fl,Bllapdtfalva 3.1,00 f6
Iakosri - a t6rc6g n6pess6geltart6 ereje - elegend6 munkahely - btdnydban alacsony. Magas az

id6skoruak ardnya, a mur,kavdllalisi koruak kor6ben pedig jelent6s a munkan6lkiilis6g.
A legnagyobb l6tszimot az onkorminyzatok foglalkoztag6k kozfoglalkoztatis keret6ben.
A rzege kiiVgpsd, gaTdasdgikg legfejlettebb sdry'dban az iliagos teleptil6sm6ret l6nyegesen nagyobb. A
h6rom legn6pesebb v6rost @g"rt, Gyongyost 6s Hawant) kodilvev6 kozs6gek 6tlagos l6leksz6ma
2.000 f6. A megy6ben a legjelent6sebb foglalkoztat6si centrum Eger, ahol a feldolgoz6ipar mellett
kiilon<isen fejlett a szolglkat6si szektot, 6s igen jelent6s az idegenfotgalom. Megyesz6khelyi
funkci6ib6l ad6d6 koztgazgatitsi 6s eg6szs6g"gf szetepkore is sok munkahelyet ielent, csak rigy,
mint fejlett koz6pfokri, fels6fokri oktat,isi int6zm6nyh6l6zata. A Gltingyt;si kistdrsdgben meghatir.oz6
szerepe vafl az ipamak, a szolgiltat6 szektomak 6s a nem termel5 infrastrukturinak, mig a
modem ipar megteleped6se els6sorban Hatvanban tzpasztalhat6, ahol a legtobb munkav6llal6t a
kozriti iiltm$alkal.r:lsz gylttis 6s a hindistechnikai term6k gyirtis teriilet6n foglalkoztagilk. A
megye koz6ps6 sdvjilt6l dili inirybanhaladva ism6t kisebb, de az apr6fakak n6pess6gsz6m6tkozel
k6tszeresen meghalad6 kozs6gek (6tlagos l6lekszimuk 1.600 f6) tal6lhat6ak. Hagyom6nyosan a
kedvez6 term6helyi adotts6gok a"lapi6n gazd6lkod6 rneqdgaTllasdga f6 foglalkoztat6. A sz6nt6foldi
nov6nytermeszt6s mellett hagyominy^varr a t6rs6gben a zolds6g- 6s gyiimolcstermeszt6snek.
A megye foglalkoztat6si helyzet6vel osszefiigg6sben a f6oszt6lyvezet6 elmondta, hogy a
KSH munkaer.S-felmlr6se (reprezettativ mint6b6l becsiiit adatok) alapiitn 2016. Il. negyed6vben
a 75-64 6ves n6pess6gb6l 730,2 ezer f6 volt gazdasilglas aktiv, koztrliik 724,3 ezer f5 ielent meg
foglalkoztatottk6nt a munkaer6-piacon. A nyilv6ntartott 6ll6skeres6k 6tlagoslltszdmz 2016. I-[I.
3

amely lltszdm alapitn szimitott munkan6lkiilis6gi at6nyt
tekintve Heves megye a 1.0,7o/o-os, az orszigos 6dagot 2,9o/o-ponttal meghalad6 mutat6jival a
megy6k rangsor6ban a kozlpmez6nyben foglal helyet. Az egyes korzetei kozotti kiilonbs6gek
azonban jelent6sek. A nyilv6ntartott 6ll6skeres6k gazdasS.gSlag aktiv n6pess6gre vetitett arinya a
hatvani, a gyongyos t 6s az egri korzetb et 7 -9o/o, P6terris6ra t6rs6g6ben azonbar a 75o/o-os arinyt
negyed6vben osszesen / 3.138 fd volt,

is meghaladja, Heves korzet6ben pedtg20o/*os. Az cisszes 6ll6skeres6 kozel fele (49,7o/o,6.448 f6)
legfelj ebb 8 6ltal6nos iskolai v6gzetts6gr.i.
A megy6ben megval6sul6 kii{oglalkoTlatdsi pmgranokkal iissryfiigisben a f6oszt6lyvezet6
ar:.6l tdi|koztatott, hogy a hagyomdnltos, hossqabb iddtaxamil kd{oglalkoTlatdsi pmgranokban - ahol a
kozfoglalkozt^t6k az onkorminyzatok, karitativ szervezetek, a I(lebelsberg I(ozpont, a Nemzeti
Rehabilit6ci6s 6s Szoci6lis Hivatal, a megyei kotm6nyhivatal, aMagyalr Allamkincstilr,vagy mag/n
erd6gazdiikod6k voltak - 2016. els6 hirom negyed6v6ben 6.287 fi foglalkoztat6sa val6sult meg.
I(oziiliik - akozfoglakoztatis id6tartama alatt - 669 t6 vett t6szt a GINOP 6,1.1.-l5,,Alacsony
iskolai v6.gzetts6.gfr,ek 6s a kozfoglalkozt^tott^kk6pz6se"cimri k6pz6si projektben is.
A 2016. 6vr kistdrsegi sturtmunka mint@rogramok tilmogatisdra 2016. mdrcius 1-t6l nyilt
lehet6s6g. Az 6rt6kteremt6 (mez6gazdasig, helyi saj6tossigokra 6pir16), valamint szoci6lis jeltegu
@elvizelvezet6s, beltertiieti kozirt h6l6zat karbantattdsa, mez6gazdasdgS foldrit katbantartisa, bio

6s megrijui6 energiaforr6s, i1leg6lis hullad6klerak6 helyek felsz6mol6sa) ptogramelemeinek
tdmogatilsilra miniszteri dont6sek alap)in 2.734$83.039 fodntot biztositott a

Beltigyminiszt6rium, mely ptogramokban 2./ / 8 fdt foglalkoztattak.
A 2016. 6vi orsryigos kii{oglalko{atdsi prugranok keret6ben az ot Heves megyei sz6khelyfr
foglalkoztat6 - Heves Megyei l{atasza6fav6delmi lgazgat6sdg, illetve Rend6r-f6kapttinys6g,
Eger-TarnavolgyiYizgazd6lkod6si T6rsulat, Bnkki Nemzeti Park, Egererd6 Erd6szett Zrt. - 703
f66rJagl6tsz6mkozfoglalkoztatdsdtvilllalta.
A 2016. 6vi otszigos hajl6ktalan mintaprogramba egy foglalkoztat6 kapcsol6dott be, 8 f6
foglalkoztatl.s|t biztositva. Az igy elv6gzett 6t6kteremt6 tev6kenys6gek: hullad6kpapirok
hasznosit6sa papr- 6s bdkettgyirtis formijiban, gy6gynov6ny-gy6jt6s, gy6gynov6ny-termesztrSs
6s feldolgoz6s, kozoss6gSh6,zak komyezet6nek gondozilsa, f6lias6tas zolds6gtermeszt6s.
A kozfoglalkoztatilsi programokkal osszefiigg6sben yezet6k kiemelt6k, hogy azokba
^
6ltal6ban ugyanazokat az ilTiskeres6ket vonj6k be. Altalin os t^p^szt^lat azonban, hogy oq
dlldskeresdk leginkdbb a4 orsryigos pmgranokba sTgretninek b/atni, miuel ott a< e&tff kti{oglalko{atdk
nagyobb ldtsryimil kii{oglalkoqlatottat alkalma<nak,tgy keudsbe sTtimon kirhetd aqegydni teljuhniryl
A munkat6tsaim azort k6rd6s6re, hogy a kozfoglalkoztatisba bevontak koztil hiny f6 25
6v alati, a f6osztdlyvezet6 art6l t6jlkoztatott, hogy a n1iladnbrtofi dlldskeresdk kii{il ktiryl 2.000 fr a72016. oktdber20-i adat sqeint 1.971 fd- 25 iu alaui. 2016 oktdbefiben /4 %-uk ktiryetitdse tiirtdnt meg
ko{oglalkoTtatdsi joguisqorytba, azonban mig szeptember h6napban a felvettek arinya 33 oh volt,
okt6berben ez az ar6ny mindossze 26 o/o-ot 6tt eI.
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25 6v alati 6ll6skeres6ket megpr6b6lj6k bevonni az lfl:6sdgp Ganncia Rendszerbe,
azonban azt tobbnyire csalidi okta, ezen beliil is gyermek-elhelyez6si probl6m6ra, eg6szs6giigyi,
ment6lis, 6letm6dbeli okokra hivatkoz6ss al utasitjilk el, El6fordult olyan eset is, hogy a fiatal az6tt
nem akart r6szt venni a ptogtamban, mert a lak6hely6n a kozfoglalkoztatl"s egyszerfibben
megoldhat6 - helyben v6,gezhet6 a munka, jobb a meg6lhet6s, nem akar tanulni - ez6,rt ink6bb
aztvillasztotta.

A

is

tiljlkoztatott, hogy 2076. I-ilI.
negyed6v6ben,ahavtLdagban nyilv6ntartott 13.138 6ll6skeres6 45,5oh-a- 5.978f6- nem resqesiilt
elldtdsban. Az 6ll6skeres5k m6sik legn6pesebb kore - 4.938 f6, az^z a 37,6o/o-tk - foglalkoztat6st
helyettesit6 tdmogatisban t6szesilt, amelynek osszege 22.800 fodnt. A[6skeres6si ell6t6soka 6ll6skeres6k jiradlka, n),ugdii et5tti seg6ly - ekkot havi ilrJagban 2.222 f6 - 76,9 oh - voltjogosult.
2.

fiosztilyvezet6 munkattrsaim k6rd6s6re an61

Az Agria-Hum6n Ktizhasznri Nonprofit Kft.

,Lz Agia-Hum6n I{ozhaszni Nonprofit I(ft.-t (a tov6bbiakban: I(ft.) 700 sz6zal6kban
onkorminyzat, tiajdonir t6rsas6gk6nt Eger Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzata alapitotta 7993.
november 1-i&. Az alapitds 6ta eltelt id6szak alatt a Kft. q Esqak-magyarorsTzgi rigi6 legnagyobb
megudltoTott munkakepessdgfr s1emdfyeket foglalko7latd nunkdhat$dud udlt, Bger vdrosilban pedrg a
mdsodik legnagyobb ldts$mil munkaadd. Jelenleg 580 f6t alkalmaz Kozhasznri Nonprofit form6ban,
ezen beliil amegvilltozott munkak6pess6griek atilnya 90%-os. lJzemszerfi termel6s ketetei kozott
jellemz5en kisebb k6ziigyess6get ig6nyl6, betanitott munk6t biztositanak a dolgoz6k r1sz6re,
melyek konnyen elsaj6tithat6k. Ilyen tev6kenys6gek p6ld6ul a papiipai 6s nyomdaipad
ut6munkilatok, hullad6kv6logat6s, lakoss6gi rthaiavit6s, alkaal.sz osszeszerel6s, takaritis,
terem5rz6s, portaszolgillat. A I(ft. jelenleg is tobb telephellyel tendelkezik, minden telephelye
akad6lymentesitett olyan m6rt6kben, melyet a dolgoz6k fogyat6kossilga, eg6szs6gk6rosod6sa
sziiks6gess6 tesz. -Nz igyvezet6 elmond6sa szerint a tirsasdgnil dolgoz6 munkav6llal6k vagy
,,onill6an" jelentkeznek az rigyf6lszolg6latukn6l, vagy a munkatigyi kozpont kozvetiti ki 6ket. A
jelentkez6kr6l az egl.szs6giigyr papirjaik ismetet6ben tudi6k eldonteni, hogy alkalmazn ttdi6k-e
6ket. Az tzemoryos - amennyiben alkalmasnak talillja az adott munkakore - segit livilasztati,
hogy a h6t tev6kenys6gi teriilet koztil melyikben tudiak foglalkoztatni. A munkavdllalilsnak
ugyanakkor korl6tja, hogy a megvaltozott munkak6pess6gri szem6lyt mikor l'ttvii/r. be eg6s,zs6gugyr
feliilvizsg6laffa. A feliilvizsg6lat id6pontjdbar ugyants nem 6llhat munkaviszonyban. .Lhalilban
ilyenkor art^ az adott napra megsziintetik a munkaviszofiyt, majd - amennyiben a feljjlvtzsgillat
eredm6nye azt lehet6v6. teszi- ism6t munkaviszonyt l6tesitenek.
A munkat6rcaim a tdtsasilgpapir-6s nyomdaipari telephely6n tettek liltogatdst, amelyet egy
iiresen 6116 iskola6ptiletben alakitottak ki. A tomaterem fel6jitdsdval korszer6 tizemcsatnokot
hoztak 16trc, a tantermeket munkatermekk6 alakitottik 6t 6s megiriitottik az osszes szoci6lis
6piiletben
helyis6get. A munkav6llal6k eg6szs6g6nek meg6v6sa 6rdek6ben 2074-ben
^z
Eg6szs6giigyi Centrumot hoztak 16tre, amelyben rekte6ci6s szoba 6s oktat6si szoba is mfikodik,
illetve kialakitis alatt 6il. a gy6gytornaterem, ahol - az izemorvos feltigyelete alatt - szaklpzett
gy6gyton6,sz fogga segiteni a munkav6llal6kat. Jelenleg bar6ts6gos, sz6p kornyezetben 4 massz6r
dolgozik a Centrumban, akik maguk is megv6ltozott munkak6pess6gfiek. A reke6ci5s lehet5s6get
- el6zetes be)elentkez 6s alapiln - a munkav6lTal6k munkaid6ben vehetik ig6nybe. A l6togat6s
idej6n az tzemben kar6csonyi diszdobozok k6zt kasirozilsit, stancol6s6t, 6s k6szte gydttdsilt
vl.geztdk,illetve a munkatermekben egy6b - kar6csonyi - jit6kokat, aj6nd6kokat csomagoltak.
Az igyvezet6 rgazgato ugyanakkor elmondta, hogy komoly probl6m6t ielent szimukta a
munkaer6dolgo4iik jelentds Jtuktudcit!'a. A munkav6llal6k negyede 6vente lecser6l6dik, igy
^
toioizilsra,kiv6laszt6sra nagy gondot kell fotditaniuk. Nrgy kihiv6st ielent sz6mukn az is, hogy a
munkav6llal6k 6letkora ftozel 60 %-uk 55 6v feletti), valamint eg6szs6gi 6llapota miatt a
lltszdmkapacitisuknak csak mintegy a 70 o/o-a aktiv, az egy f6 6ltal ledolgozhat6 6ves
munkaid6b6l pedig tobb h6napot tesznek ki a t6pp6nzerl v^gy szabadsilgon toltott id6szakok. A
5

mffszakbeoszt6sok elk6szit6s6n6l tovAbbi neh6zs6get jelent, hogy a munkav6llal6k 4, 6 vagy 7 6tds
r6szmunkaid6ben dolgoznak. Emellett a feltilvizsgillaton kapott min6sit6sek amelyek
befoly6solhatjdk a munk6ban tolthet6 id6 m6t6k6t - az idagos 6raszim csokken6s6t, illetve a
munkaer6 kapacitisdnak csokken6s6t is etedm6nyezhetik.
A csokkent munkak6pess6griek b6r- 6s tobbletkolts6g t6mogatisira minden 6vben
pillyazatotnyujtanak be. Sajnos azonban minden 6vben gondot jelentaz tizleti terv elk6szit6s6n6l,
hogy a timogatdsi dssqeg a pdfii7atban elrytert ldts4imtdl figg, amelyet csak az 6v v6g6n hirdetnek l<r. Az
egy f5re es6 t6mogat6si osszeget pedig m6g k6s6bb, febru6r v6g6n tudi6k meg. A t6mogatis
haaonta utdfinans{roqott, ez6rt az 6v eleii kotelezetts6geik kifizet6s6t csak tulE'donosi segitsiggel tudiAk
megoldani. A tirsas6g szlmiraugyanakkor a legjelent6sebb kock6zait€nyez6t a tdmogatdsi rendsT,er
fofiamatos jogsrybdlyi hdtterinek, a timogat6s osszeg6nek, valamint a mindenkod minimilb6rnek a

vihozdsa jelenti. A 2016-os 6vben egy megv6ltozott munkak6pess6gri szemlly ut6n 6vente
1.120.000.- forint osszegri tdmogatis volt ig6nyelhet6 (ez az osszeg n6gy 6ve viltozaian), mig
"gy
kozfoglalkozt^tott utan 1.400.000.- fodnt. A minim6lb6r emelked6s6vel azorrban
^
megnovekedett terheket nem tudirk majd l<rgazd6lkodni.
A helyszini litogatast kovet6en az igyvezet6 t6j6koztat6 levelet ktildott Hivatalomnak,
amelyben besz6molt au6l,hogy id6kozben megvilltozott az tg6nyelhet6 t6mogat6s osszege, igy
^
2017-es 6vben 1.288.000.- forint osszegri timogatis ig6nyelhet6 a megvilltozott munkak6pess6gri
szem6lyek foglalkoztatdslra. A kapott tijlkoztatds szerint ez az osszeg majd lehet6v6 teszi a
minim6lb6r 6.s a garantillt b6rminimum emel6s6nek kompenzillilsdt.

3.

Recsk

Recsk kozs6g aPltervdsiraiJirisban tal6lhat6,2.783 f6s, h6tr6nyos helyzet$ telepiil6s.

A

helyszini vtzsgillat sor6n a kozs6g polg6tmestere, valamint az onkorm6nyzatt hivatal szoci6lis
tigyek6rt, illetve kozfoglalkoztataslrt felel6s el6ad6i fogadtik a munkat6tsaimat. Elmond6suk
szednt a telepiildsen dlfiknek aq elsddleges munkaerf piacon ttirtdnd elhefieqkeddse hefiben eldg korldtoqott.
Egy6ni v6llalkoz6kn6l, kisebb iizletekben - pl. Coop 6ruh6z, v^gy Geszteny6s Id6sek
^
Otthoniban - csak kev6s 6s kis l6tsz6mf munkahely tal6lhat6, ez6rt a lakoss6g nagy szizallka
m6s kozs6gekbe, v6rosba 16r el dolgozni. Nagyobb lltszhmot - kb. 30 f6 helyi lakost - a Revor
bdtork6szit6 c6g foglalkoztat, amely azonban betanitott uarnindbfil jelentds munkaerfhidnrytal ki;<d (pl.
20 varr6n6t azonnal alkaknaznt tudn6nak). A c6g vezet6je 6s a polg6rmester m6t tobb f6rumon
jelezte, hogy szeretn6k, ha a telepiildsen betanitott aamind tanfofian indulna, amelyhez helyben tudn6k
biztositani a gyakodati €s az elm6leti oktat6s hely6t is, azonban eddig eredm6nyteleniil zinltak
megkeres6seik.

A Nemzeti Foglalkoztat6si Szolg6lzt pofi6l1a alapiin a 2076. szeptember 20-i illlapot
szednt a teleptil6sen 707 f6 a nytTvintartott munkan6lkiili, amelyek kozirl van olyan, aki t6szesiil
p6nzbeli ellitisban (pl. foglalkoztatasthelyettesit6 timogatas, munkan6lktiii 1and6k, nyugdil el6tti
6ll6skeres6si seg6ly), azonban van olyan is, aki nem kap semmilyen elliltist, csak nyilvintartott
6ll6sketes6. Emellett kb. 30 f6 az, ali nem szerep el a nytlvintart6sban 6s nem akat egytittmffkodni
a hat6s6gokkal, 6k a ldtens munkanilkiilie k.
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A kozfoglalkoztatasban az onkorminyzat komoly szerepet v6Jlal. A helyszini l6togat6skor
az onkotmityzat illlominyi.},an 52 f6 kozfoglalkoztatott dolgozott, azonbar a nyiri id6szakban
ez a lltszim m6r 70 f6re emelkedik. A kozfoglalkozt^tott^k dont6 tobbs6ge alacsony iskolai
v6gzetts6gri - van olyrn, aki a 8 osztalyt sem v6gezte el -, de vannak koz6piskolai v6gzetts6griek
6s

diplomival rendelkez6k is. A helyben fut6 kozfoglalkoztatast progtamok:

-)

MeTfigaqdasdgi start mint@mgram

A

2016. mircius 1-t6l 201.7. febru6r 28-ig tart6 programban / 5 -fr dolgozik. Az
onkorm6nyzat tlrlaidon6ban l6v6 ingatlanokon 6s f6lias6torban termelt zolds6geket zoldhagym6t, voroshagym6t, zoldbors6t, ubork6t, paprik6t, paradicsomot, burgony6t - az
onkorm6nyz^t 6ltal rizemeltetett kozponti konyha veszi 6t 6s a kozltkeztet6sben
haszrilljdk fel. A takatminyrlpdt Q016-ban osszesen 77.870 kg) a vad6sztdtsasilgoknak
6rt6kesitik. 2017 ota folyamatosan r6szt vesznek a mez6gazdasigp programban, amely
sorir a kot6bbi 6vekben megtermelt 6s 6rt6kesitett, valamint a megtermelt nov6nyek helyi
felhasznillilsa miatt el6rt megtakarit6sb6l sikertilt a programba traktort 6s egy6b
eszkozoket is beszetezni.

A
,)

Ot6rp.g**
A2016. m6rcius 1,-t612016. novembet 30-igtafio ptogtamban /0fivesz t6szt, feladatuk
onkorm6ny zat kezel6.s6ben l6v5 utak j avit6s a, karbantattisa.
Hagyoninlos kd{oglalkoqlatdsi program

A

2016. m6rcius 1-t6l 2017. februfu 28-tg tatt6 programban / 2 fd dolgozik, az
onkorm6nyzat alt^l fenntartott tntbzmlnyekben, 6vod6ban, gondozisi kozpontban,
konyvt6rban, mrivel6d6,si hdzban, 6vodai dajka, takant6n6, eb6dkioszt6, adminisztr6tor
munkakorokben. 6k rendelkeznek illtalilbanbefejezettiskolai 6s szakir6nlni v6gzetts6ggel,
de van kozotttik fels6fokri v6gzetts6gri is.

d)

Kdpattintd pmgram

2016. m6rcius 1-t6l 2017. febru6r 28-ig tarto progtambar 15 fd dolgozik. A helyi
sajitoss6gokra 6ptil6 program beindit6s6t 2015 m6tcius6ban kezdem6nyeztlk, egy
kor6bban a recski k6binydban dolgoz6,jelenleg kozfoglalkoztatott helyi roma szakember

A

javaslatiln.

A

Beliigyminiszt6rium )6vihagyta

a program elindit6s6t 6s

^

kozfoglalkozt^tott^k b6re 6s jdrul€kai mellett a dologi kolts6gekhez Ls t6mogat6st nyuit. Ez
havi 110.000. foint/f6 osszeget plusz 7 % dologi kolts6get jelent, azonbal ez ut6bbinak
a munkaeszkozokon kiviil tartalmaznta kel. a munkaruha biztosit6s6t is. Id6n m6r a
m6sodik 6ve folyik progr^ffr, amelyhez a recski k6biny6bolv6sfuolj6k az alapanyasot. A
^
megfelel6 koveket m6g a k6binya teriilet6n, a progr^m odet6t ad6 szakember vilasztial<t,
ma,1d ezt kovet6en sziilttjik ki az onkorminyzat udvatlra, ahol - egy erre a c6ln
kialakitott helyen - az 6 feliigyelet6vel 6s ir6nymutatisival ,,pat:drrtiak", dolgozzik fel. A
k6pattintis mellett a programban t1rk6 is k6sziil, illetve a 2016-os 6vben mir a beton
kedt6selemek gyirtilsa is bekertilt a tev6kenys6gi kortikbe. A t6rkovet g6piesit6s n6lkirl,
hagyom6nyos form6ban 611tti6k e15 6s a telepii{6s jfudiit, buszmeg6l16it, illetve m6s
koztereit itjitottik fel vele. A helyszini vizsgillat sot6n munkatirsaim megtekintettlk magit
a k6pattintds folyamatit, az igy elk6szitett koveket, t6rk5-elemeket, valamint a program
keret6ben sz6pen felujitott kozteteket is.

A polg6rmester elmond6sa szerint tobb helyt6l is 6rkezett hozz6juk megketes6s, hogy
szeretn6nek pattintott kcivet, t6rkovet vis6rolni, de jelenleg ezt ,,nag5i)zemben" az onkormdnyzat
nem tudja villlalni, mert nagyon kev6s hozzi a megfelel6 munkaer6. A k6pattint6s speci6lis tud6st
ig6nyel, amelyet ktzfu6lag egy - az ot)etet ado - szakembet twdia v6gezni. Emellett ptobl6m6t
jelent az is, hogy a 201.6.,os 6vben ebben a programban aolt a legttibb sryrndfii udhoVll Ennek egyik f6
7

oka az alacsony b6t - ami term6szetesefl a tobbi prografirra is rgaz -, valamint a nyii id6szak
alatt az alkalmi munk6k elterjed6se, f6k6nt az 6pit6rparban. Ezeknek a munk6knak a legnagyobb
votz6 ereje aqaqonnali napi kfiTytdsben uatt, szemben a kozfoglalkoztatissal, ahol havi kifizet6s van.
A polgdrmester til|koztatisa szerint a kti{oglalko{atdil pmgramok teraeTise sonin tov6bbn is
probl6m6t jelent, hogy nagyon riiaid idd till a rendelkerysiikre a programok kidolgoz6s6ra. Gondot

ielent az is, hogy meghatdroqott ldbryinzt el6 ke// inlnloTniuk, akiknek r6szt kell maid vennitik a
kozfoglalkoztatashoz kapcsol6d6 k6pz6sben, azonban nm a kdpqds iddtartamdt, sem annak hefisryndt,
sdt magit a kE{mek a profi/it, vagyis azt, hogy milyen i"ll.g" k6pz6s indul - nov6nytermeszt6,
motoros ffrkasza, stb. - nem tuQdk eldre. A k6pz6s emellett rendkivtil sok adminisztraiv munkival
i6r 6s sok esetben nem megfelel6, azaz nem biztosit t6nyleges tudist a r6sztvev6k szimira.
Az orszigos kozfoglalkoztatilsi programokkal osszefiigg6sben hangsfilyozta, hogy gtakran
,,elbaldssTik" aq alkalmas nunkaudllaldkat a hefii pmgramok el6l. A kozfoglalkozt^tottak ugyanis
szivesebben mennek dolgozni a ,,iagy" kozfoglalkoztat6l<hoz (vizij'gy, koztt), mivel ott kevesebb
a kovetelm6ny, mint az 6nkormilnyzaa progtamokban. Ha m6gis a helyi programba keriilnek,
akkot el6fotdul, bogy 30 nap utdn kdrik a ki){oglalko7latotti joguisqoryuk megsqiintetisdt. Ha az
els6dleges munkaer6piacon helyezkednek el, akkor a hivatal fe16 be kellene mutatniuk a
munkaszerz6d6stiket, azonban erre sok esetben csak hosszabb id6 eltelt6vel keriil sor. Ilyen
esetben sem zLrjdk ki 6ket automatikusan a nylvdntartisukb6l, megudry'ik, amtg bemutay'dk a
mankasryrTfidist. Az elmrilt 6vektapasztalatatalapiiln ugyanakkor az is megdllapithzt6, hogy 6vr61
6vre ugyanaqok aq emberek ,,fomgnak" a kdryruunka programokban. Ha rovid ideig el is tudnak
helyezkedni az els6dleges munkaer6-piacon - p61d6ul id6nymunkiban, vagy egy6b szezonilis
foglalkoztat6sban - tt6na ism6,t ,,visszat6tnek" valamely kozfoglalkozta;tasi programba.
A szoci6lis iigyek6rt felel6s el6ad6 azt is hangsilyozta, hogy sok esetben az akadillyozza a
t6szorul6k els6dleges munkaet6-piacon tort6n6 elhelyezked6s6t, hogy a munkdltanik csak nagyon
alacsonl bdr fi4etdse melktt kiudnjdk tket foglalko{atni. Ha ennek ellen6re m6gis elhelyezkednek 6s
munkav6llal6v6 (foglalkozt^tott6) v61nak, akkor azonban mir nem illeti meg tket a srycidlis ttirvdrytnek
aqok a4 elldtdsai - mint p61d6ul a teleptil6si tamogatas, a rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6ny
vagy
eg6szs6gtigyi elTatasra val6 jogosults6g - anefiek aqdlldskercsdket uagt a ki;{oglalko{atdsban
^z
dolgo4lkat megilktik. A szocidlis torv6ny hatillya al6 tattoz6 elldtdsok megillEitdsdndl ugyanis a
iogosults6got - az egy f6rc es6 havi jovedelemhatdtt - a7 tiregsigi ny/gdi mindenkoi legkisebb
iiss4egenek aqalapul uinlduel kell megillapitani.Bz zz 6rt6l<hat6r azonban m6ru mir olyan alacsony lett,
hogy ha a csalidban valaki munk6t villal 6s a minim6lb6mek megfelel6 osszegfi jovedelemhez jut,
a csalild m6r nem v6lik jogosdttd ezekre a szociillts ell6tisoka. Mindezek miatt - mivel az
els6dleges munkaet6-piacon frzetett minihalb6r osszeg6b6l nem lehet kigazd6lkodni azoknak a
kiad6soknak az osszeg6t, amelyeket a szocillis ell6t6sok ,,biztositanak" -, ez6rt a halmozottan
bit6nyoshelyze{i, szem6lyek 6rthet6en inkdbb dlldskeresdk uagy ki){oglalkoqtatottak maradnak.

4.

Mezfthtkhny

Mez6tirk6ny a FiizesabonyiJirilsban ta161hat6,1.610 f6s telepiil6s. A helyszini vtzsgillat
sot6n a kozs6g polgirmestete, jegyz6)e 6s
onkorm6nyzati hivatal dolgoz6i fogadt6k
munkatirsaimat. Elmond6suk szerint a kozs6g ^z
6letk6pess6g6t a me46ga<d^ng (f6 term6nyei a
gabonaf6l6k, a zold takarmdnyok) €s az arra 6piil6 kereskedelem garurrtdlia. A teleptil6sen
termel6szovetkezet, Tiz6p, rehabilit6ci6s foglalkoztat6,baromfiteny6szt6s- 6s feldolgozis, illetve
sert6sfeldolgoz6 v6l7alkoz6s is mfikodik. Az onkorminyzat gesqloi r<erepet ttilt be tiibb trirsuldsban,
egyben a telepiil6s legnagyobb foglalkoztat6ia, hiszer 60 f6 kinevezett dolgoz6nak 6s 160 f6
koz foglalko zt^tottn^k ad munk6t.
A kozs6g 9 iue egyiittnfrkddik a ktirryteqd telepiildsekkel (Egedatmos, Mez6szemere, Dorm6nd,
Beseny6telek). Az egyiittmrikod6s keret6bei
ot szomsz6dos telepiil6s onkorminyzatanak
^z
osszefog6s6val kozosen vis6roltak meg a bdkett6l6
g6pet. Az onkorm6nyzat 1<izdr6lagos
nrlajdonTban l6v6 MEZO-FA 2011 Nonprofit I(ft. a Start-kozmunka program keretein beltil is
foglalkoztat munkav6llal6kat. Modern technol6gS|val, zold hullad6k felhaszndlilsival bio brikettet
8

gydrtanak. A g6pet mffkod6s kozben munkat6rcaim 6s megn6zt6k, mivel Mez6szemere I(ozs6g
O nkorm6ny zatinak megrendel6 s 6re 45 0 q brike ttet kelle tt el6 6l\tarula.
A polg6rmester szednt Mez6tilrkiny 2011-ben bekapcsol6dott a kozmunkaprogramba.
Fokozatosan inditott6k el tev6kenys6geiket, igy m6ra m6r tobb projektben is foglalkoztatnak. A
ktiT/t karbanturtd proiektjtik biztositja a teleptil6s 6t-6s j6rdah6l6zatdnak javitds6t. A 2016. 6vt
rueqdgarylasdgi pmjektben takarmilnynov6ny termeszt6ssel 6s v6g6set6s hizlal6ssal foglalkoztak.
Jelenleg 50 sert6stik van, de a 2077-es 6vben szeretn6nek rij set6s6lat 6piteni 6s az illJatok szimilt
megdupl6zni. Emellett fi tev6kenys6gk6nt szeretn6k beinditani a gytimolcstermeszt6st
gytimolcsfa-telepit6ssel. A c6l, biogyiimolcs termeszt6se sajit felhaszn6lilsra 6s 6rusit6sra.
A Start-munkaprogtam keret6ben felfjitottak egy bont6sn it6lt, leromlott 6llapotu,
haszndlaton kivtirli 6piiletet 6s asztalos iizemet alakitottak ki benne. Az iizemben alitogatzs ideje
alatt is aktiv munka folyt, mivel 40 darab vul,gl1da 6,s 23 danb m6hkapt6r elk6szit6s6te kaptak
megrendel6st. Emellett Szalapa kozs6g polg6tmester6vel is egyeztettek arr6l, hogy kereteket
gyltaninak a mlhkaptdnl<hoz. Szalapdn ugyanis sTocirilis sqt)uetkeTgti forrndban mrikodik az asztalos
izem, ahol kiilfoldi megendel6seket teljesitenek, de nem tudnak elegend6 mennyis6get gydrtant.
Gyilrtatak m6g kisb(rtorokat, gyermekszobai mobil- 6s fali diszeket 6.s fafangvinyokat is.
A beli sE'dnssdgokra dpilld prugrama,€ keretein beltil - az emhtett asztalos iizem mellett -

ktrlonboz6 mfihelyeket mrikodtetnek.
c A kosirfonri izemben vessz6b6l k6sziilt kirlonboz5 hasznillad 6.s drsztirgyakat (pl. f6s
kos6t, bev6s6tl6 kos6r, gyiimolcs-, 6s keny6rkos6r) k6szitenek
o A aamddban ktilonboz5 varrodai textil term6keket hl. drszpilmilk, sz6kp6rndk,
asztaheit6k ftiggonyok, kot6nyek, fog6keszrydk) vartnak
c A s<firyegs<tiad iizemben lakoss6gi megtendel6sre egyedi m6tetfi sz6nyegeket, illetve
irjrahasznositott term6keket (rongysz5nyegek) gydrtanak
. A gbs< stukkti iiq,enben pedig gipszkiont6s technikival k6sztilt disztfugyakat (pl.'
vir6gtrt6k, falik6pek, k6hat6sri falburkol6 elemek) k6szitenek.
Az izemekben k6sziilt tfugyak megv6sirolhat6ak a teleptl6sen, a ,,K6zmtles 6ruk
boltj6ban", ahol az el66llitott term6keket kozfoglalkozt^tott^k kozremrikod6s6vel 6rt6kesitik. A
term6kekr6l f6nyk6pes ,,katal6gus" is k6sztil, amelynek segits6g6vel igyekeznek nekik piacot
tal6lni. Komyezettudatosan 6l6nkitik a helyi gazdzsdgp folyamatokat, lehet5s6g szerint odafigyelve
arrais,hogy ne teremtsenek uernrytbelqgtet a megldud gaydasdgi sT,ereplfikkel s79mben.
A polg6rmester t6j6kozatils szerint 2077-ben kevesebb l6tszimmal, de hat6konyabb
munkav6gz6ssel kiv6njik folytami m eddtgp projektmunk6ikat. Legmk6bb kd{nunka-igeryes,
ktilonosebb szak6telmet nem ig6nyl5 tev6kenys6geket kiv6nnak v6gezni. A c6liuk az, hogy
koz6pt6von kialakitsanak .gy olyan syocidlis sqtiuetkeTgtet, amely tobbf6le tev6kenys6gi kort
felolelve, tobb l6bon 6llva bi7tos megelhetdst tud adni ttibb ti< ember s$mdra. Ennek 6tdek6ben
folyamatosan osztonzik a munkan6lktilieket a kiilonboz5 k6pz6seken, tanfolyamokon val6
r6szv6telre. Helyben biztositanak tantermet az elm6leti oktat6s megtart6s6hoz, illetve sztiks6g
szerint gyakorl6hely is a rendelkez6siikre 611. Eddig a telepiil6sen tisztit6stechnol6gus-k6pz6s (18
f6), alapkompetencia-k6pzl.s (32 f6), illetve 6llatgondoz6-k6pz6s (1'4 f6) val6sult meg.
r(ll6skeres6si adatok (2016. szeptember)
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A v izs giiat me gillap iths ai

I.

A hatisktir tekintet6ben

A feladat- 6s hat6skoromet, valamint ennek elTiltilsihoz sztiks6ges vizsgilaa
jogosults6gaimat az Ajbt hatirozza meg. Az Ajbt. 18. $ (a) ahpjdn a brztos a hat6s6gok
alapvet6 jogokkal kapcsolatos vissz6ss6g megsziintet6se
tev6kenys6ge sor6n felmeriilt,
^z
6rdek6ben hivatalb6l eljlrilst folytathat. A hivatalb6l inditott eljlrils term6szetes szem6lyek
nagyobb csoportj6t 6int6 vissz6ssig l<tvrzsg6l6sdta.v^gy egy alapvet6 jog 6rv6nyestil6s6nek 6tfog6
v iz s gLlatara irinyulha t.
Az Ajbt. 18. S (1) bekezd6s a) 6s b) pontja alapjin akozigazgatisi szew az alapvet6 jogok
biztosa 6ltal v'asgdlhat6 hat6signak min6siil. A kozponti 6lTamigazgat6si szervekt5l, valamint a
I(orm6ny tagai 6,s az illTamtttkilrok iog61l6sfu6l sz6l6 2010. 6vi XLIII. torv6ny 1. S (2) bekezdl.s fl
pontia szerint a korm6nyhivatalkozpona illamrgazgat6si szervnek min6stil. A f6v6rosi 6s megyei
korm6nyhivatalokr6l, valamint a f6v6rosi 6s megyei kotm6nyhivatalok kialakit6sival 6s a tertrleti
integr6ci6val osszefiigg5 torv6nym6dositisokrol sz6l6 2010. 6vt C)OryI. torv6ny 3. S (1)
bekezd6se alapjiln pedig a f6virosi 6s megyei korm6nyhivatal a korm6nymegbizott
^h^l
kozvedeniil vezetett szewezeti egys6gekb5l 6s j6r6si, illetve a f6v6tosban f6v6rcsi kertileti
hivatalokb6l (a tov6bbiakban egytitt jirl;sihivatal) 611. Mindezek alulpjiln megSllapitottam,hogy az
6rintett megyei korm6nyhivatal Foglalkozttt6si F6osztalya 6s az adott tertileten mrikod5 j6r6si
foglalkoztat6si oszt6lyok hat6s6gnak min6siiLln"k, igy rijuk aqombudsman ui1sgilati jogosultsdga - az
Ajbt. hat6skori szabillyai 6rtelm6ben - egyitelmfret kinjed.
Mindemellett ugyanakkor az .Ljbt. 18. S (1) bekezd6s l) pontja 6s a 18. $ (2) bekezd6s6nek
,) pontja alapjdn
alapvet6 jogok biztosa 6hal vizsg6lhat6 hat6s6gnak, ezen beltil
^zszervnek min6stl fi.iggetlenril att6l, hogy milyen szervezeti formiban
kozszolglltatist v6.gz6
mfkodik - a iogszab6lyban kozszolgilhat6sk6nt megjelolt tev6kenys6get v6.gz6 szewezet. Az
ombudsmani gyakorlat eszerint tov6bbra is kdzszolg6ltat6rak tekint valamennyi illlami vagy
onkotm6nyzal feladatot el16t6 szervet, ktilonosen azokat, amelyek eset6ben ak&elmez6nek nincs
lehet6s6ge annak megvillasztisira, hogy az 6hala ig6nyelt szolg6ltatds ig6nybev6tel6re kivel
szerz6dion, mivel azt csak kod6tozott szirrr.6vagy l<tzir6lag egyetlen szervt6l veheti ig6nybe.
A kozfoglalkoztat6s szorosan kapcsol6dik az 6llami, cinkorminyzatt feladatok ell6t6sihoz,
m6sfel6l pedig a k6relmez6nek nincs vilasztasi lehet6s6ge abban, hogy mely int6zm6nyn6l kiv6n
elhelyezkedni, s6t a felkin6lt kozfoglalkozt^tast - amennyiben az eg6.szs6gi 6llapota miatt l<rz6ro
ok nem all fenn koteles elfogadni. Ftiggedeniil tehAt att6l, hogy 6llami szervr6l,
onkorminyz^tt6l, annak szervr6l, gazdasdgp tarsasdgr6l, civil szervezeff1l van sz6,6ll6spontom
szerint ktiryrylgiltatdst udgqd sTgrvek kiirdbe tarto{k ualamenn-1ti ki{oglalko4atd is e nindsegeben, igt nS'ak
aTombudsman drygilati jogosahsdga - az Ajbt. hat6skori szabillyai 6ttelm6ben - ugtancsak kiteu'ed,
A v'nsgilat kapcs6n indokolt r6mutatni ara is, hogy a biztos vizsgillata sorin a hat6s6gi
logalkalmaz6i tev6kenys6g mellett aztis v'nsg6lja,hogy a tev6kenys6.get szab6lyoz6, azok alapihil,
szolg6l6 egyes jogszab6lyok osszhangban iltrnak-e
alkotm6nyos alapjogokkal, valamint
^z ombudsmani gakorlat alapiiln a biztos
kovetelm6nyekkel. A preuentiu alEjoguddelenrv hangsillyt helteqd
mand6tuma keretei kozott marad akkot, ha az alapjogi aspektusir vizsgilathoz n6lkiilozhetetlen
m6don, a konkr6t alapjogs6relmek megel6z6.se 6rdek6ben ittekinti a relev6ns jogp szzbillyozdst,
felt6rk6pezi 6,s jelzi a jogalkot6 szervek rinyiba
rLorm^szoveggel kapcsolatban felmeriil6
^
alapjog, alkonninyoss6gi aggilyokat.
II.
Az

Az 6dntett alapvet6 iogok 6s elvek tekintet6ben
alapvet6 jogok biztosa egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott

6116 osszefligg6stendszer
feltfuilsa sordn aatondm, objektiu mddon, ki4inikg alapjlgt druek felsorakoqtatdsdua/ is tissT,eaetdsiuel tesz
eleget az Alaptow6nyben kapott mand6tum6tak. Az ombudsmani int6zm6ny megalakulisa 6ta az
6llampolg6n jogok orszdgg5/urllsi biztosa kovetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt timaszkodott az
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Alkotm6nybfu6sig zlapvet6 jog6llami gatancnld<zl 6s az alapjogok tartalm6val kapcsolatos elvi
megilllapitasaira, valamint - az ombudsmani jogv6delem speci6lis von6sainak megfelel6en alkalmazta az alapiog-koiiltozis alkotm6nyoss6g6t megit6lni hivatott egyes alapjogi teszteket.
Az Alaptorv6ny vonatkoz6 tendelkez6seinek szovege Alaptorv6ny Negyedik
M6dositis6nak hat6lyba l6p6s6t kovet6en tovilbbru is nagyr6szt megegyezik az Alkotm6nyban
foglaltakkal, az ail<otm6nyos kovetelm6nyek 6s alapjogok tekintet6ben iellemz6en nem tartalmaz
olyan rendelkez6seket, amely ellent6tesek voln6nak a kor6bbi alkotm6nprnk szoveg6vel. Az
Alkotm6nybir6s6g a 22/2012. (V. 11.) AB hatdrozatdb^tr arra mutatott 16, hogy ,,aq el6qt
Alkotndnjt fu a7 Alapti)rvdry egyes rendelkeqdsei tartalni egyeqdsdge esetdru dPPro nellt a konibbi
alkotmdrybinirdgi diintdsben megieknd jogeluek dtadtelit, hanem arykfigyelmen kiuiil hagydsdt kell indokolni".
Az Alkotrndnybtosdg ugyanakkor a 13/2013. (VI. 17.) -LB hatS.rozatiban azt emehe l<t, hogy az
adott hatltozatban vizsggh torv6nyi rendelkez6sek eset6ben mdr az -\laptow6ny Negyedik
M6dosit6sa alapi6n jfu el a kor6bbi alkotm6nybir6s6gi hatirozatokban foglaltak
felhaszn6lhat6sigit illet6en. A testiilet ennek kapcs6n elvi 611e1 azt mondta l<t azt, hogy ,,a\
Alkotmdrybiniilg a hatdljtdt aesqlett alkotmirybinisigi hatdroryt forrdskdnt negleliildsduel, a ldnlegi, aq adott
iigyben felmeriilf alkotndnlosstigi kdrdds eldtintesdheq sqiiksdges mdrtikil is teryedelmfr turtalrni aagt sqi)ueg:7,erfr
megielenitisel hiuatkoqhatja uagy iddqheti a konibbi hatdroqataiban kidolgorytt irueket, jogelueket. A4
indokoldsnak ds alkotrzdn2logi fomisainak ugyanis a demokratikus jogillanban rnindenki s$ndra
negisrnerbetdnek, ellendri7hetdnek kell lennie, ajogbi{onsdgigerye a<} hlgy a diintdsi negfontoltisok dtldthattiak,

nlilu,inos drvelds a diintds indokldsdnak ldtalapja. A konibbi hatdrv4atokban k{/nt
inekfelhasrydlbattlsdgit aqAlkotmdrytbfui:dg nindig euhfl esetre, a konkrdt i)gt kontextusdban uirygilja;'
Ha <isszevegik az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s6ben, az -Nlaptorrr6ny XII. cil'k (1)-(Z)
bekezd6s6ben foglaltakat a kor6bbi Alkotminy 2. S (1) bekezd6s6nek, illetve 70/C. S (1)-(2)
kiiuethetdek legyenek.

A

bekezd6s6nek szoveg6vel, akkor abb6l az 6llapithat6 meg, hogy a jelen vizsg6lat tirgyilt k6pez6
jogilllamisS,g elve 6s a munkihoz 6.s foglalkoztatishoz val5 jog tekintet6ben nem hoz olyan
v6ltoz6st az Alaptow6ny szovege, ami a kotibbi alkotminybircsigS gyakorlat elvet6s6t, tartaknl

6t6rt6kel6s6t aliltamasztanS". igy elvi megdllapitilsaim megfogalmazdsa, az alapjogok 6s az
alkotm6nyos elvek 6rtelmez6se sor6n ellenkez6 tafialmi alkotm6nybr6sig1 dont6s
megsziilet6s6ig - r6nyad6nak tekintem az ,Llkotminybir6silg 6ltal az Alaptorv6ny hatillyba l6p6s6t
megel6z6en, az azt kovet5en meghozott hatdrozatuban, azok indokol6s6ban kifeitett
megilllapitasokat, kovetkeztet6seket. A szoci6lis biztons6ghoz val6 iog tafialma 6s v6delme
kapcs6n a kor6bbi alkotm6nyszoveghez k6pest ugyan l6nyegesek a megfogalmazilsbehvilltozilsok,
azonban az tovilbbra is l6nyeges, hogy a szoci6lis biztons6g minimum6nak szavatoli.sa az emberi
m6lt6s6g )ogib6l kovetkezik. A tisztess6ges elj6r6s jog6nak 6rv6nyestl6se kapcs6n 6rdemes
kiemelni, hogy imm6r ktlon alkotm6nyi rendelkez6s nevesiti a tis{exiges hatrisigi e/dniilolaald jogol

1. A jogiltamisdg
va16

elve, a jogbiztonsdg kdvetelmdnye, a tisztessdges elidrdshoz

jog

Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezdlse alapjiln Magyarotsz6g fiiggetlen, demokratikus
jogillam. Ahogyan art^
Alkotm6nybir6sdg felhivta a figyelmet a 30/2012. 0/I. 27.) AB
^z
Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se 6s az Alkotmirry 2. $ (1) bekezd6se
hitfuozatdbart,
^z
deldarilIja az tt. jog6llami klauzul6t, tehilt a kialakitott alkotm6nybu6s6gs gyakotlat
^zorroszttt
relev6nsnak tekinthet6 airzsgillat sor6n. Az Alkotmdnybir6sdg tcireden gyakotlata alapjir. ennek a
jogillami min6s6gnek n6lkiilozhetetlen eleme a iogbiztons6g. A tesfirlet szimos hatirozatdbarr
kimondta, hogy a jogbiztonsig kiemelked5en fontos jog6ltami 6rt6k, 6s ebb6l meghatdtozott
kotelezetts6gek h6rulnak mind a jogalkot6, mind a iogalkalmaz6 szetvekre.
A testirlet 6ltal gyaknn hivatkozott t6tel, hogy a jogbiztonsig az 6llam - s els6sorban a
6s az
iogalkot6 - koteless6 g6v6. teszi annak biztositS.silt, hogy a 1og eg6.sze, egyes r6szteriiletei
6s
liszLmirhat6ak
tekintve
mffkod6siiket
egy6rtelmriek,
egyes jogszab6lyok is vil6gosak,
az
nemcsak
jogbiztons6g
kovetelm6nye
norma cimzettjei sz6mira. A
el6rel6that6ak legyenek
^
egyes norm6k egy6rtelmris6g6t koveteli rneg, de az egyes jogint6zm6nyek mfikod6s6nek
7L

kisz6mithatosl,git is. Az Alkotm6nybir6s6g felhivta a figyelmet, hogy a jogilTamis6gnak sz6mos
osszetev6je y^rt, jogillamis6g elv6b6l foly6 egyik legfontosabb alapkovetelm6ny ugyanakkor
^
6ppen a kozhatalom, a kozigazgatils torw6ny al6 rendelts 6ge: a kozhatalommal tendelkez6 szervek
a 1og 6ltal meg6llapitott mrikod6si rendben, a polgirok szimLru megismerhet6, l<rsz6mithat6
m6don szabillyozott kod6tok kozott fejtik ki tev6kenys6giiket.
Az Alaptorv6ny )O(V. cikk (1) bekezd6se alapjin mindenkinek joga van ahhoz, hogy
iigyeit a hat6s6gok r6,szrehail6s n6lkiil, tisztess6ges m6don 6s 6sszerff hat6nd6n beliil int6zz6k, a

hat6s6gok torv6nyben meghatirozottak szednt kotelesek dont6seiket indokolni. Az
Alkotminybuosig szerint az alanyr jogok 6rv6nyesit6s6te szolgillo eljdtilsi gatanciilk a
iogbiztons6g alkotm6nyos kovetelm6ny6b6l, etednek, de szoros kapcsolatban iilnak a
jogegyenl6s6ggel, torv6ny el6tti egyenl6s6ggel is. A megfelel6 eli6t6st garancnk n6lktrl mfikod6
eljfu6sban ugyanis a iogbiztonsdg az, ami s6telmet szenved. A tisztess6ges elj6tis kovetelm6nye
olyan min6s6g, amelyet az eljilrls eg6sz6nek, koriilm6nyeinek frgyelembev6tel6vel lehet megit6lni.

2. A munkdhoz 6s foglalkoztatdshoz val6 jog
Az Alaptorv6ny XII.

cild< (1) bekezd6se alapiiln mindenkinek joga vatt

munka 6s

a

^
6s lehet6s6geinek

foglalkozis szabadmegvilasztisdhoz, valamint avilllalkozishoz, k6pess6geinek
megfelel6 munkav6gz6ssel mindenki koteles hozzi)irulni a kozoss6g gyarapod6sihoz. Az
Alkotminy koribbi rendelkezriseit 6telmez6, kozel k6t 6vtizedes alkotminybr6sigS gyakorlatban
a munkihoz va16 jog alkotminyos alapjogk6nt a munka 6s a foglalkoz6s szabad megvillzsztdsihoz
va16 jogot jelentette.Aszoci6lis jogokkoz6sorolhat6foglalkoztatishozval6 jog kdtelembfildll,az
egytk a ,jog" a munkdhoq, a munkaadgryshe4, amely a munkahelytetemt6st 6s ezek meg6ru6s6t, a
nunkandlkillisdg keryldsdt srylgili dllanifoglalkz{atd$olitikdtfoglal nagiban, a misik pedig afoglalkoryis
negadlas{dilnak sqabadsdga (alanyt jellegfi i"g). A kozfoglalkoztatasi rendszer mrikod6s6vel
kapcsolatos k6rd6sek 6ttelemszer6en az illlami foglalkoztat6spolitik6val illnak kapcsolatban.
A munkdhoqdsfoglalko7latuishoquald jog sTocidlis jogi jeileg(ibdl ki)uetke{k, hogy kapcsolatban 611
egyes 6llamok gazdasig- 6s szoci6lpolitikai karakter6vel, alkotminyos struktur6jival,
^z
hagyomilnyaival. Az 6llam nemcsak elismerni koteles a munk6hoz val6 jogot, hanem megfelel6
felt6telek megtetemt6s6vel koteles el6segiteni az 6w6nyesiil6s6t. Bz a gyakorlatban olyan aktiv
m^g^t^fiast, olyan cselekv6si kotelezetts6get jelent az 6llam szimira, amely el6mozdttia a sz6les
korri foglalkoztatis megval6sitisit. Az illlami kotelezetts6g megval6sulhat munkahelyteremt6
gazdasig-, foglalkoztatds-, oktatilspolitika loalakitisival, 6tk6pz6.sekkel, megfelel6 jogalkotisi
tev6kenys6g folytatisival munkahelyteremt5 beru.hizisokkal, illetve m6s egy6b m6dokon.
Alkotminyosan teljes m6rt6kben tamogathat6 az olyar iilami torekv6s, amely a tiszori6
polgitok szimin - a seg6lyezettt 6lTapotb6l "kimozdila" - lehet6s6get ad a rnunkaet6-piacra
val6 visszat6t6ste. A munkav6gz6.s 6s az abb6l szirmaz6 munkab6r megl6te, az 6llamt6l val6
anyagp fiiggetiens6g 6ppen az egy6m auton6mia, onrendelkez6s kiteljesed6se ir6ny6ba hat.

3.

A szocidlis biztonsdghoz va16 fog

Az Alapton6ny XIX. cikke fejezi l<t az 6llami totekv6st a szocrahs biztonsilg megteremt6slre. Az
Alaptorv6ny XIX. cikk (t)-(Z) bekezd6se alapliln Magyarorszdg al:a torekszik, hogy minden
6llampolg66nak szociilis biztons6got nyujtson. Anyas6g, betegs6g, rokkants6g, ozvegys6g,
|wasilg 6s onhib6j6n kivil bekovetkezett munkan6lkiilis6g eset6n minden m^Wx 6llampolg6r
torv6nyben meghatirozott tAmogat6sra iogosult. Magyarorszdg a szociillts biztons6got az (1)
bekezd6s szednti 6s m6s r6szoru16k eset6ben a szoci6lis int6zm6nyek 6s int6zked6sek
tendszer6vel val6sitja meg. A szoci6lis biztons6ghoz val6 joggal osszefligg6sben
^z
Alkotm6nybfu6sdg 1995-ben kimondta, hogy annak elbfu6l6s6fii, hogy a t6nylegesen 6lvezett
szolgilltatisokb6l mit 6s hogyan lehet alkotrn6nyosan megvonni, a szocilhs jogok annyiban
jitszanak szerepet, hogy az elvonisok folytin a szoci6lis e176tis m6rt6ke eg6sz6ben nem
csokkenhet a 70/8. $ szednt megkovetelhet6 minimilis szint ali. 1,998-ban az Alkotmdnyb:n6s6g
L2

32/1998. 0/I. 25.) AB hat6rozatb^n kovetelm6nyk6nt azt illlapitotta meg, hogy a srycidlis
^biqlonsdgboT uald
jog a sqociilis ellitdsok dssT,essdge dltal rlyiljtandd olan megelhetisi minimum dllami
biqlositd:dt tartalmaqTa, anefi

aqembei mdltdsdghoqualdjognegaaldsuldsdhoT".
2000-ben pedig az -Llkotrt6nybir6s6g elvi 6llel mondta ki, hogy a :iocidlis bi4onsdghoqualf
jog a srycidlis elldtisok iistqessige dltal ryiljtott megelhetisi minimumnak a4 dllom dltali biTlositdsdt dlkpiq'a
meg. A meg6lhet6si minimumot biztosit5 szoci6lis ell6t6sok tendszer6nek kialakit6sakor alapvet6
elengedhetetlen

kovetelm6ny az emberi m6lt6s6g v6delme: az 6llam koteles az embei l6.t alapvet6 felt6teleir6l
gondoskodni. A meg6lhet6si minimum garunt6l6s6b6l azonban konkr6t r6szjogok, mint
alkouninyos alapjogok nem vezethet6k le. A hatdrozat indokol6s6ban kiemelte az AB, hogy a
szoci6lis biztons6g alapjogdnill az alkotminyossdgi m6rce az elTitds minim6lis m6t6k6nek
meghatarczilsdval konkr6tt6 v6lt: ,,a szoci6lis rntlzmlnyrendszet keret6ben nyujtand6 ell6t6snak
olyan minimumot kell nyujtania, hogy az biztositsa az emberi m6lt6s6ghoz val6 iog
megval6sul6s6t. Az ezt a minimumot el nem 615 m6rt6kri szolgilltatis eset6ben a szociilhs
biztons6gho z v al6 j og 6rv6nyesiil6s6r6l nem lehet besz6lni".
Az Alkotmdnybfuosilg szerint a sqocidlis elldtdsnak aq a feladata, hogt mindaryoknak a
nisqorufiiknak, akik nehiqanlagi, eg{s{encidlis hefiTgtbejunfiak, is nds intdqTniryrendsryr (tgy kiiltintisen a
tdrsadahnbiTlositds rendsTgre) readn nen kipesek a lifennturtdsukat biqlositd jiiuedelemre qyrt tunni, dllani
segttsiget ryiljtson. A szociilis elliltas teh6t funkci6j6t tekintve kisegit6, l<teg6szit6 jellegri. Mindaddig,

amig valaki megfelel6 jovedelemmel rendelkezik, vagy m6s ell6t6si tendszerben szolg6ltatisra
jogosult, szoci6lis ell6t6st nem, vagy legfeljebb indokolt esetben 6s kieg6szit6 jelleggei kap. A
kozoss6g iltal biztositott t6mogat6s ott l6p be, ahol az ongondoskod6s lehet6s6ge m6r nem 6ll
fenn. Az Alkotrn6nybir5s6g a 37 /2011. 0/. 10.) AB hatilrozat azt is megfogalmazta, hogy az
6llamnak be kell avatkozria, ha az egy6n nem k6pes mag sz6m6ra az anyagi 6rtelemben vett
^
m6lt6 6letet biztositani, 6s az anyagS l6tminimum alatt 61, vagyis az emben m6lt6s6gnak van egy
ell6t6si ig6nyt megalapoz6 funkci6ja is. Az alkotm6nybr6sdg gyakorlatb6l az rs kovetkezik, hogy
a szoci6lis biztonsighoz val6 jog nem tekinthet5 alanyr jogi term6szetfi alkotrn6nyos alapiognak,
egyes llJampolgirok sz6m6ra a
ennek megfelel6en nem is k6nyszerithet6 ki az 6llamt6l
^z
juttat6sok
biztosit6sa.
megfelel6 6letszinvon al, vagy 6ppen konkr6t
M6sr6szr5l azt az Alkotm6nybk6sdg elismed, hogy l6tezik a szoci6lis biztons6ghoz val6
jognak egy olyan m^g1a,, amely - meghatarozott, kiv6teles esetben - alatyt)oghoz hasonl6v6 v6lik:
ez a meg6lhet6si minimum biztosit6sa. Az osszegszerfien ugyan meg nem hatirozhat6, de
megfelel6 rtrtat6szamokkal kortilhatirolhat6 megelhetdi minimum bilosittisdra a polgirnak akkor uan
alaryi joga, ha naga semmilyen mddon nem kepes aqt elfiteremteni. A ,,meg6lhet6si minimumhoz val61og"
az 6lerhez 6s emberi m6lt6s6ghoz val6 jogb6l kovetkezik, azonban az 6llam 6ltalkorl6tozhat6, igy
a riszortks6gon tulmutat6 felt6telek teljesiil6s6hez kothet6. Az 6llamnak ugyanakkor
tart6zkodnia kell olyan lntlzked6sek torv6nybe foglalisdtol amelyek alkalmazilsa sflyosan
veszllyezteti a mag6nszemlly 6s a vele egytitt 6l6kozeh.hozz6tartoz6k meg6lhet6s6t.

lII. Az iigy 6rdemi meg6llapitisai

1. A uizsgtilt kdzfogtalkoztatdsi

ptogramok dltaldnos tapasztalatai kapcsdn

helyszini vizsg6lat tapasztalatai alapiiln megillapitottam,
hogy a munkatigyi szeryek mrikod6s6ve1, illetve a kozfoglalkoztatdsi progtamok megval6sitl.sdval
osszefiigg6sben tperitilis, kfq/erytten Heues megydt drintd alapjogi uisslissrig nem uolt ds7/elhet6.
A foglalkoztat6s, illetve a kozfoglalkoztatis ter€r az 6rintett szakemberek tgyanazokat a
probl6m6kaifogalmazt6k meg, amelyeket munkat6rsaim a kor6bbi helyszini vtzsgillatok sor6n is
tapasztakak Ily", megilllapitds volt p61d6ul az, hogy a kistelepiil6seken megfelel6 munkahely
hiilnydban az egyetten foglatko7tatri - tobbnyire - rn ga a7 iinkorrndnjtryzt, amely a kozfoglalkozt^tasi
progtamokon keresztiil p6b6l lehet5s6g szerint munkahelyet teremteni a telepiil6s lak6inak.
ir-Zt jelentkezett az a probllma is, hogy kozfoglakoztat6sb6l neh6z ,,kil6pnf', igy 6vr6l 6vre

A be6rkezett ir6sbeli villaszok

6s a
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vryart^zok az emberek forognak a kiilonboz6 programokban. Bir el6fordul, hogy valaki csak
rovid ideig van a progtamban, ut6na munk6ba tud 61\i az els6dleges munkaer5 piacon, azonban a
legtobb 6ll6sketes5nek ez nem sikeriil, rgy,,bekovesednek", bennragadnak a kiilmunkdban.
E telepiil6seken ugyanakkor ,,fel6t6kel6dik" a helyi vezet6k - els6sorban a polgdmestef
- szerepe. A ptogmmok siker6hez ugyanis - mhd annak tervez6se, mind megval6sit6sa sor6n elkenilheteden a helyi vezet6k egyre aktivabb r6szv6tele. A vizsgilt telepiil6seken, Recsken 6s
Mez6tirkinyon is azt t^paszt^ltdk a munkat6rcaim, hogy a polg6rmesterek a kozfoglalkoztatasi
programok kidolgoz6siban 6s megval6sit6s6ban konstruktivan r6,szt vesznek, osszefogj6k 6s
motiv6lj6k az onkormirryzat valamennyi dolgozojilt, valamint a kozfoglalkoztatottakat egyarint.
Tulajdonk6ppen a pmgranok ,,motor1'a'\ azok sikeres megval6sul6s6nak kulcsa a polgirnester
elkotelezett, a falu siket6t 6s a telepiil6sen lak6k boldogul6s6t szem el6tt tatt6 szem6lye. Mindk6t
telepiil6sen szem6lyesen, kozvetleniil is tal6lkoznak - tobbnyire m6r reggel, a munkiba 4ll6s el6tt
- a kozf.oglalkoztatottakkal, 6s sokszor ^z egyes munkafolyamatok kozvetlen rinyitdsdban is r6szt
vesznek. B-z egyftszr6l nagyban motiv6lja a programban r6,szt vev6ket, ugyanakkor nagyobb
ktiuetelninlt is t6maszt veliik szemben. Eppen emiatt vannak olyan 6ll6skeres5k, akik ink6bb a
l6nyegesen nagyobb l4-tszdm:(u foglalkoztat6, orsqrigos kii{oglalkoqlatd:i prugramba igyekeqnek bekerii/ni,
ahol az eleve ,,szem6lytelenebb" munkav6gz6,s miatt kisebbek a kovetelm6nyek.
Mindk6t polgirmester ktilon is hangsrilyozt^ a< dlliskeresdk kipiisdnek fontossdgit. I(irlonos
figyelemmel arra is, hogy az 6ltaluk foglalkoztatott kozfoglalkoztatottak 10-15 o/o-a25 6v alatti.
V6lem6nytik szednt a ,,kcizpondlag" tervezett 6s inditott k6pz6sek helyett - amelyekre sok

esetben nincsen val6s ig6ny -, hasznos lenne, ha a helyi ig6nyek felm6ds6t kovet6n olyan
k6pz6sek indulninak, amely srykrndhoT kt;ryli kdpesitist n1iljtanak,6r gy konnyebben el6segithetik
az 6ll6skeres6k elhelyezked6s6t. Amint fentebb mfu kifejtettem, Recsken a helyi britorgy6rt6 c6g
20 var6n6t tudna p6ldiul azonnal alkalmazri, azonban hi6ba ielezt6k, hogy ilyen irinyu k6pz6st
szeretn6nek inditani, arra mindeddig nem kerii{t sor.

Ezzel osszefi.igg6sben ism6telten szeretn6m hangsulyozni, hogy - amint arra az AJB853 / 20/4. s4imil, valamint AIB-I 595 / 20/ 5. szimir jelent6semben is rimut^tt^m
- az ill6skeres6k
szimira inditott k6pz6sek megszervez6sekot, a kozfoglalkoztat6k ig6nyeit kiszolg6l6 gyakodati
ismeretek nyujt6s6n tul, s{iksdges lennefigtelenbe uenni ktiryetleniil a hefii s{ntenjekntkeqt, a kiimldkbeli
munkaaddkndl felneriild kipryisi igeryteket, illetve az els6dleges munkaer6-piac szakmai-,6s k6pz6si
sztiks6gleteit. Az ezekre az iglnyekre 6piil6 k6pz6sek ugyanis a kozfoglalkoztatas onc6lir
irjratermel6d6se helyett val6ban a kozfoglalkoztatoti 16tb6l, mint a munka vtl6.gdba tot6n6 els6
l6pcs6fokr6l val6 elmozdul6st, jobb el6rel6p6st segithetn6k el6.
Hasonl6an agg6lyosnak 6rt6keltem azt a helyszint vizsgillat sor6n ts tapasztalt jelens6get,
mely szednt el6fordul, hogy a kti{oglalkoTlatds ,,eluory'a"a munkaerft az els6dleges munkaer6-piac
el6l. A helyszini latogatis els6 helyszin6n a foglalkoztatisi f6osztily vezet6ie elmondta, hogy egy
gombatetmeszt6ssel foglalkoz6 c6g rendszeresen bejelenti a munkaer6-iglnylt a hivatal fel6,
azonban nem tudnak s4imim negfeklf munkaerit kiktiqaetiteni. A vbsgillatsoroz^t utois6 helyszin6n
ugyanakkor Mez6tirk6,nV polgirmestete at6l szimolt be munkat6rsaimnak, hogy taryyai:isokat
folytatnak egy - telepiil6st6l 20 km-re mfikod6 - gombatermel6 c6ggel a kozos egyiittmfikod6s
^
rem6ny6ben, mivel az, a megfelel5 munkaer6 hiilnya miatt, nem tudja teljesiteni a megtendel6seit.
Ennek keret6ben szetetn6k a telepril6stikhata6ban 16v6, kihaszn6latlanul 6116 gazdasS,ei 6priletet
megvis6rol:i 6s ott egy egyedi kozfoglalkoztatilstprogram keret6ben gombatermeszt6st foiytatni.

A kozlptivi c6l: onfenntart6 szoci6lis

szcivetkezet megalakit6sa,

els5 l6p6sk6nt

a

gombatermeszt6 c6g szakmai segits6g6vel kozfoglalkoztatottakkal kiv6nnak gombit termeszteni.

A kor6bbi vzsgillatatm alkalm6val is m6r megismert mfikod6si probl6m6kon tul
ugyanakkor a helyszini vizsgillatok k6t tov6bbi olyan rendsq,erpmbldndra, ,,mfrkiidisi
ryzuara" is
t6mutattak, amelyekre a kor6bbi kozfoglalkoztatdsi tfugyn vtzsgdlaa jelent6seimben m6g nem
hivtam fel a figyelmet.

L4

2.

A szocidlis elldtdsok megdllapltdsdval dsszeftiggdsben

Recsk telepirl6sen,

a

szoci6bs tigyek6rt felel5s el6ad6 jelezte,

hogy sok esetben

az

akadilyozza a riszori6k els6dleges munkaer6-piacon tort6n6 elhelyezked6s6t, hogy a munkiltanik
aak nagton alacsonl bdr frytdw mellett kiadnjdk 6ket foglalko{atni. Ha azonban a r6szoral6 munk6t
villalt, elhelyezkedett, m6r nem illetik meg a szociilis torv6nynek azok az elTfitdsai, amelyek az
6ll6skeres6ket v^gy a kozfoglalkoztat6sban dolgoz6kat megilletik. Ez6rt sok esetben
munkalehet6s6gk6nt inkAbb a kozfoglalkoztatist ,y6lasztjdH', mivel igy a szociillis ell6t6sokra is

jogosultak maradnak.
Figyelemmel ata, hogy a kozfoglalkoztat6s els6dleges c6lja a kozfoglalkoztatott sikeres
vissza-, illetve bevezet6se az els5dleges munkaer6-piacra, ez6fi a vonatkoz6 logszabilyi
rendelkez6seket abb6l a szempontb6l tekintettem 6t, hogy a hat6lyos szabillyozdsi megold6sok
val6ban gitolhagilk-e az egzisztenciillisan riszoni6 szem6lyek munkavillalisilt, ezaltal pedig
tatt6sithagik-e a kiszolg6ltatott helyzetiiket, kozvetve akfu el6id6zve az alapjogaik s6relm6t is.
Hzzel osszefrigg6sben a kovetkez5ket illlapitottam meg. A szociilis tgazgatilsr6l €.s
szoci6lis ell6t6sokr6l szol6 7993. 6vi III. torv6nyben (a tov6bbiakban: Szocw.) szab6lyozott,
^
r6szorul6k sz6mdra nyujthat6 s4ocidlis elldtdsok me&illapitdrdnak feltdtele, hogy , nls4oruld baui jiiuedelme
ne haladja meg a< adott elldtdya megilkpitott, a4 tireg:egi luugd/ mindenkori legki:ebb tissrygdnek ualamelt
s4iTaldkdban neghatdroTott iistryghatdrt. Lzaz a szoci6lis torv6ny hat|lya al6 tartoz6 ell6t6sok
megilllapitasdnill a jogosults6got - az egy f6rc es5 havi jovedelemhatirt - az oregslgS n)rvg{
mindenkori legkisebb osszeg6nek az alapd v6tel6vel kell meg6llapitant. Ez az osszeg azonban
hosszri ideje, 2008. ianudr l-e 6ta v6ltozat)an, mindossze havi 28.500.- forint.l
Id6kozben a minim6lb 6t kozel a d,lpl6j6ra n5tt. Mig 2008-ban a minim6lb 6r bavi brutt6
69.000.- forint volt, addig 2077-bet ez az osszegmfu havi brutt6 127.500.- forint. Az oregs6gi
nyugdiiminimum osszege, az^z a szoci6lis el!6t6sok megilllapitasira jogosit6 6rt6l*tatilr azonban e
jelentds minind/bir-ernelds ellendre udltoqatlan maradt. Igy o< mdra mdr ollan alacsonlnak tekinthetd, hogy o<
rill1os, dnnagin tillmutatt, toudbbgyfrrfrqd hatdsml, egyfajta sTocidlis ,,domind-ffiktussal" jdr. Amennyiben
ugyanis a csal6dban valaki munk6t villal 6s legal6bb a minim6lb6mek megfelel6 osszegri
jovedelemhez jut, a csal6d m6r nem v6lik jogostlttS, a szoci6iis ell6t6sokra. Ha ugyanis a
k6rclmez6, aagy a aele egyiitt lakd hdqastirsa/dlettdrsa egy f6re jut6 havi jovedelme meghaladla a
a 28.500 fotintnak az adott elliltdsra
Szoctv. 6kal meglelolt e minim6lis 6rt6l,J:'at6rt ^z^z meg. Aktiv koruak ell6t6sa p6ld6ut
meg6llapitott szdzallkit -, irgy az e1l6t6s m6t nem illTapithato
amennyiben a k6relmez6 a Szoctv.-b en meghatiltozott tovibbi felt6teleknek megfelel - abban az
egy fogyasztdsi egys6gre jut6 havi jovedelme nem
esetben illlapithato meg, ha a csal6dnak
^z
o/o-6t.
otegs6gi n)ugdii mindenkori legkisebb osszeg6nek 90
haladja tneg
^z
Hasonl6 szabillyozist tartalmaz a Gyvt. 19. S (2) bekezd6se is, amely szeitnt a
gyfunhat6sdg akkor illlapithatja meg a gyermek tendszeres gyermekv6delmi kedvezmlnyre val6
jogosults6g6t, amennyiben a gyermeket gondoz6 csalildban aqegyfdre jutti hauiji)u^edelen tisslgge nem
haTadja irg a< Arrgttg, ,JrgdA mindenkori legkisebb iissqggdnek a /40 %-dt.z A rendszeres

1 A t6rsadalombiztosit6si nJugell6t6sr6l sz6l6 1997.6vi L)C(XL torv6ny v6.grehajtis6r6l s2616168/1997. 6-.6.)
Korm. rendelet 11. $-a szerint a 2007. december 31-6t kovet6, de 2018. iantfu 7-)€t megel6z6 id6pontt6l
megillllapitisra keriil6 oregs6gi teljes n)ugdij legkisebb <isszege havi 28 500 forint.

, A Cy"t. 19. $ (2) bekezd6se alapjdn a gy6mhat6s6g rrregillapitja a gyermek rendszeres

gyermekv6delmi
kedvezm6nyre val5 jogosultsigit,ha a gyermeket gondoz6 csalidban az egy f6te jut6 havi iovedelem <isszege nem
haladja meg
a) az otegi6.g n),ugdii mindenkori legkisebb osszeg6nek (a tov6bbiakbar: az otegslgl nlugdii legkisebb osszege) a
74lo/o-at,
m) ha a gyermeket egyediil6ll6 sziil6, illewe m6s torv6nyes k6pvisel6 gotdozza, vagy
ab) ha a gyermek tart6san beteg, illetve sulyosan fogyat6kos, vagy
ac) ha a nagykoruv6 v6lt gyermek megfelel a 20. $ (2) bekezd6s6ben foglalt felt6teleknek;
b) az oregsSgi nlnrgdij legkisebb <isszeg6nek l3oo/o-at az a) port al6 nem tartoz6 esetben, felt6ve, hogy a vagyoni

helyzet

',lrzsgitlata

sotir.

tz

egy f6re jut6 vagyon 6t6ke nem haladja meg kiilon-kti'lon vagy egyiittesen a

bekezd6sben meghatirozott 6rt6ket.
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(7)

gyermekv6delmi kedvezmlny egy 6vben k6tszeri alkalommal, Erzs6bet utalv6ny formiljdbaq
gyermekenk6nt 5.800.-forint osszegri juttat6st jelent, illetve tovibbi kedvezm6nyek is
kapcsol6dnak hozz6. Ilyen p61d6ul az tiuodai, iskolai ingtenu dtkeqgs, ingtenes tankiinluelldtds, 6.s az
ingtenes qilnidei dlkeqds, amelynek ketet6ben a tovid sziinetekberr, azaz az 6szi-, tlh-, tavaszi
szrinetben minden munkanapon, a nyiri sziinetben pedig legal6bb 43 munkanap rd6tafiamban a
telepiil6si onkorm6nyzat koteles biztositani a tendszetes gyermekv6deimi kedvezm6nyben
r6szesril6 halmozottan h6uinyos helyzetfi gyermekek szdrrtita a d6li meleg f66tkez6st, ha a szil6
aztk6li^.
A hat6lyos szabillyozds teh6t nem csak a feln6ttek szLmira ny'ujthat6 ell6dsokat - akttv
koruak el76tdsit, telepiil6si t6mogatist, a termlszetben nyujtott szoci6lis e116t6sokat, igy az
eg6szs6giigyi szolgiltatlsra val6 jogosultsigot, illetve a kozgy6gyell6t6st -, hanem a l<tfejezetten a
gyermekek v6delme 6rdek6ben biztositott ell6tisok megillapitasilt is a 2008 dta adltoryztlan i;sqegfr
6dntett r6szorsl6 nem a
Arrgttg, rytugd/ninimum iil.s4egihe; ki)ti. Amennyiben azonban
^z
versenyszf6r6ban, hanem a kozfoglalkoztatilsban v617al munk6t, akkor a szoci6lis ell6t6sok
megdllapit6"sihoz szriks6ges jovedelem szimitisirril nem a kozfoglalkoztatis sor6n el6rt
jovedelm6t kell figyelembe venni, hanem csak a foglalkoztat6st helyettesit6 t6mogat6s osszeg6t. A
Szoctv. 10. S (4) bekezd6s c) pontja alapjin ugyanis a jiiuedelemsryiminisnilfgyelmen kiaiil kell bagyni a
kd{oglalko{atdsbdl sryirrna4i haui jduedelennek a foglalkoqlatd:t hefiette:itd tdmogatds iissqggdt meghaladd
rdsqdt.

A

Szoctv. 33. $ (1a) pontja szerint pedrg az aktiv koriak ellit6sa tekintet6ben - ha e
tor6ny elt6t6en nem tendelkezik - nem mindsill keresdteadkenlsegnek, ha a kdrclmeqil, illetve a jogosult
kii{oglalko7latdsban, egyszerGsitett foglalkoztat6sban uesqrisT!vagy hdztatt6sr munk6t v6.gez.
Mivel a Szoctv. 35. S (4) bekezd6se szerint a foglakoztat6st helyettesit6 tfimogatis havr
cisszege az oregsl.gS n)ugdi, mindenkod legkisebb osszeg6nek 80o/o-a, azaz hzvi 22.800.-Ft, ez6rt
az e116t6sok megilllapitilsihoz szriks6ges jovedelem szimitisinill nem a t6nylegesen megszerzett
(munka)jovedelmet, azaz (egal6bb) a kozfoglakoztatisi b6rt (81.530.- fodnt), hanem ezt a - j6val
alacsony.abb - cisszeget kell csup6n figyelembe venni.
Osszegezve a fentieket. A Szocw. a szociilis ell6t6sok megillTapitilsdraval6 jogosults6got a
ni-ugdijminimum szizal|k6ban meghatitozott jovedelemhez koti. Ha a csalddban bdrnefiik -fr/ n<
ekidleges mankaer6-piacon a,illal munkdt, akkor - mdg ha a legalacsorytabb t)rryget, a minimdlbdn kapja is
kti$e7- a ryugdiminimum alacsonl iissT,ege miatt a csaldd nem udlltatjogosuhtd a sqocidlis elldtdsokra.Ha
azonban vry^flez a csalildtag fletn
els6dleges munkaet6-piacon, hanem a kozfoglalkoztatils
rendszer6ben villlLal munkit, akkor^z
- a kedvezm6nyes jovedelemszdmitilst szabilly miatt - a
kozfoglalkoztatisi b6r mellett az egy6b szoci6lis ell6tisokra is jogosult marud.
Tekintettel at.a, hogy a legtobb kozfoglalkoztatisban dolgoz6 csal6d hhtrinyos,
halmozottan h6tdnyos helyzetfi, 6s jovedelmi helyzete alapiiln rendszeres gyermekv6delmi
kedvezm6nyte is jogosult, ez6rt a kozfoglalkoztatisban dolgoz6 csalidtag, a rendszetb6l valo
kil6p6ssel - a jelenleg1 szab6lyoz6s okin - nem csak a kor6bbi ,,j61, ismert, biztons6gos,
kisz6mithat6" munkahely6t, munkakomyezet6t vesziti eI, hanem a csaldd1a, gtermekei negelhetdsdt,
:qocidlis bi4onsdgit * kockd4aga. A versenyszflriban el6rt alacsony munkab6r ugyanis egyszerfen
nem kompenzillja azokat a szocidlis transzfereket, amelyeket a kozfoglalkoztatisb6l tot6n6
kil6p6ssel elveszit. Az els6dleges munkaet6-piacon faetett minim6lb6r osszeg6b6l ugyanis nem
lehet, nem tudirk kigazd6lkodni azoknak a kiad6soknak az osszeg6t, amelyeket a szoci6lis
ell6t6sok ,,biztositanak". Bz6,rt a halrnozottan hitdr-,yos helyzerd szem6lyek ink6bb 6ll6skeres6k
(munkan6lktiliek) vagy kozfoglalko zt^tott^k maradnak.
Amint zrta mir kor6bban felhivtam a figyelmet, az Alapto.rv6nyben rlgzitett, sTocitilis
bi$ontdgboyuali joggal osszefiigg6sber az Alkotm6nybir6sdg tobb hat6rozatiban
- igy 32/1998.
(VI. 25.) ,LB hatfuozatban - is rogzitette, hogy a szoctilhs biztons6ghoz val6 jog ^a szoci6lis
ell6tdsok osszess6ge 6ltal nyujtand6 olyan negelhetdsi minimum dllami bi{ositristit turtalma7ya, amely
elengedhetetfen az emberi m6lt6sdghoz val6 jog megval6sul6s6hoz. A meg6lhet6si minimumot
biztosit5 szoci6lis ell6t6sok tendszer6nek kialakit6sakor teh6t alapvet6 kovetelm6ny az emben
m6lt6s6g v6delme: az 6l7am koteles az emberi l6t alapvet6 felt6teleir6l gondoskodni. A szoci6lis
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ellit6soknak teh6t az a feladata, hogy mindazoknak a riszorul6knak, akik neh6z anyagp,
egzisztenciilis helyzetbe jutottak, 6s mis rntlzmlnyrendszer r6v6n nem k6pesek
l6tfenntart6sukat biztosit6 jovedelemre szert tenni, illlami segits6get nyujtson. Az^
Alkotm6nybit6s6g a 37 /201,1. g. 10.) AB hatfuozatiban megfogalmazta,hogy aqdllamnak be kell
auatkoqnia, ba aq egydn nem kepes a lilaga srylndra aq anlagi drtelemben aett mdltd dletet bi4ositani, is aq
aryagi ldtninintrn alatt il. Az <isszegszerfien ugyan meg nem hatdrozhat6, de megfelel6
mutat6sz6mokkal kortilhatfuolhat6 meg6lhet6si minimum btztositilsira a polginak akkor van
alanytioga,ha maga semmilyen m5don nem k6pes azt el6teremteni.
Azilltal azonban, hogy a sTocidlis elldtdsokra uall jogosuhsdgot a kriTel l0 iue udhoqatlan,
mdltatlanul alacsonl i)ss1egi
um dxqege alapjdn kell megillapitani, szimos olyan riszorul6
szem6ly, csal6d ,,esik ki" a szoci6lis ell6t6tendszerb6l, al<t val6j6,b^tt, az
egzisztenci6lis
^flyagl,
helyzettik alapjin t6nylegesen jogosult lenne az elfiltisra. Ezen alacsony osszeghat|r
miatt illlhat
el6 az a helyzet, hogy ha a csal6dban az egytk f6l elvesziti a munkahely6t, a m6sik pedig
minim6lb6t6t dolgozik, akkor a murukandlkillifil - s rgy a csalidtagok, gyerekek - mdr nem lesznek
jogosultak a szoci6lis ell6t6sokra. Ez a helyzet pedig kozvetve ahhoz vezet, hogy a r6szorul6k
inkAbb v6,Laszgdk a ,,biztons6.qos" kozfoglalkoztatast, a hozz6. kapcsol6d6 szoci6lis ell6t6sokkal,
mint a versenyszf6riban tot6n5 elhelyezked6st 6s igy a csalildiuk meg6lhet6se elveszit6s6nek
kockizztzt.
Az Alkotrn6nybir6s6g ugyanakkor a 37 /2011. ry. 10.) AB hatirozatdban azt is
megfogalmazta, hogy aq dllamnak be kell aaatkoqnia, ha aq egdn nem kEes a maga sVimdra aq aryagi
drtelemben uett mihd dktet bi4ositani, is aqaluagx litminimum alatt dl. Az emberi m6lt6s6gnak teh6t van
egy ell6t6si ig6nyt megalapoz6 funkci6ja Ls,
a szoci6lis biztons6ghoz val6 jognak l6tezik egy
^z^z
olyan magja, amely - meghatitozott, kiv6teles esetben - alanyt loghoz hasonl6v6 v61:tk ez a
meg6lhet6si minimum biztosit6sa. Az osszegszeriten ugyan meg nem hat6rozhat6, de megfelel6
mutzt6szamokkal koriilhatilrolhat6 meg6lhet6si minimum brztositisdta a polg6rnak akkor van
alanytioga,ha maga semmilyen m6don nem k6pes azt el6teremteni.

Al6spontom szerint a nyugdijminimum jelenlegi 22.800 forintos osszege nem felel meg e
kovetelm6nynek. Ai dllarn teherbini kdpessdgit ndrlegelue sem alkalmas ugyanis ara, hogy a nisqoruldk
sryirzdm a rnegelhetfu ninindlis :{n/it biTllositsa dt igy, kozvetve - ellent6tben az tnt6.zm6ny eredeti
clljiw al - a koz fogl alkoztatisi rends zetben va16 maradl,sra,,k6ty szeit",
Minderyk alapjdn megillapitom, hogy o< a ktiriilmdn1, hogy o< t)regsegi luugdi nindenkoi legkisebb
a srycidlis ds gyermekuidelni tdmogatdmk rendsT,ervnek slinitdsi alapja, 2008. janudr elsye dta
ds
udlto3ttlan
,,elsytkadt" a minimdlbdr, illetae a megelhetis ninimdlis s{n/it bii\ositrl jaaak dninak
emelkedisdtdl, ki)quetleni)l a siocidlis bi{onsdghoT, ki)7uetue aqembei mdltdsdghoiuald joghoqkapcsolddd dllami

i)ssqege, amely

objektiu intd17ndryuidelmi kiiteleryttsegeuel iiss4efiiggd uixTtisstigot okoq, ajogsdrelem kt)quetlen ues{fidt hordoTya
kii4gl tQ due ,,befagyasTlott" iirrgtdg, ryugdininimun tiss<ege ugyanis nem alkalrnas ara, hogt a
maglban.
m ege lh e td minin um o t bigo titsa.

i

A

3. A tdppdnz tisszegdnek

megdllapittisdval dsszefiiggdsben

helyszini vizsgillat helyszin6n, MezStirkilnyon a polg6rmester a kozfoglalkoztatasi
hogy a
programok megval6sit6s6nak, tervezhet6s6g6nek egyik akadillyakltt jelolte meg
^zt,
ugyanis
a
Amennyiben
rzunkdltatdt terhel| ttippinThoqfu'druldtt a ki){oglalkoTlatdnak kell megfirytnza.
kozfoglalkozt^tott t6pp6nzes illlominyba kerirl, :6gy u t6pp6nz rd6tattamdra tfimogatis nem
ig6nyelhet6. Mivel azonban a kozfoglalkoztatottak eset6ben igen gyakod a t6pp6nzes 6llom6ny,
ez6rt ha az onkorminyzat nagyobb l6tsz6mban foglalkoztat kozfoglalkoztatottak^t, az emiatt

A

kifizetend6 osszeg nagyon megterheli az onkormlnyzat kolts6gvet6s6t. R6ad6sul ez al<tad6s el6rc
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nem is tervezhet6. Mindezek miatt - 6ll6spontja szerint - sok kisebb teleptil6s egyszerfien nem
vesz r6szt a kozfoglalkoztatisi ptogramokban, mert a szfikos kolts6gvet6s6b6l ezeket a kiad6sokat
nem tudja fedezni.

Ezzel osszeftigg6sben, a kozfoglalkoztatastu 6s

a t6pp6nzre vonatkoz6 szabillyozis
6ttekint6se ut6n a kovetkez5ket illlapitottam meg. A kozfoglalkoztatisi jogviszonyra f6 szabilly
szerint az ilhalinos munkajogi szabillyok rinyad6k, ennek megfelel6en a kozfoglalkoztat6si
b6tb6l is - a munkab|.rhez hasonl6an - k kell uonni a 7%-os egdsryegbiqyosittisi jdrutikot, amely alapiin
a ki){oglalkoqlatottjogosahsdgot s<!re<a tirsadalombigosittisi elldtisokra (tdppdn1).

A Tbi. 18. S (4) bekezd6se szerint a foglalkoztat6 a tipp6nzkiad6sokhoz hozzijir',il. A
hozzdifuuLils m6rt6ke
(5) bekezd6se szerint a betegsigmiatti keresdkdptetensdg aalamint a
^Tbi.19. S
kd rh d { (k li ni k ai) dp lri s i ddt art a n d ra fo lt dsito tt tdpp d n q egy h arm a da.
A kozfoglalkoztat6sra, mint ,,sui generis" foglalkoztatdsi formira vonatkoz6 speci6lis
szabillyokat al{ozfw. tartalmazza. A I(ozftv. 2. S (4.) bekezd6se szerint a kozfoglalkozt^tott^t
o

^
betegszabadsilga tattamira akozfoglalkoztatilsi b6r, illewe kozfoglalkoztatilsi garantaltblrT}o/o-a
illeti meg. A tdppinrye aonatkoqtian aqonban a jogsrybd! nen dllapit neg kiiltin sqabdltokat, igy a tapplnz

vonatkoz6silban az 6ltal6nos szab6lyok szerint kell elj6rni, azaz kozfoglalkozt^tott szimiru, a
^ b& 60oh-a jir.
beteg6llom6ny idej6re, t6pp6m cim6n a kozfoglalk oztatisi (garantilt)
Azoknak a kiad6soknak a felsorolisit, amelyek tamogatilsira a kozfoglalkoztatast
programok megval6sitisa 6rdek6ben p|,lyizru lehet, a kozfoglalkoztatilshoz nyujthat6
timogatdsokr6l s2616 375/2010. (XII. 31.) I(orm. rendelet tafialmazza. A korminyrendelet
szednt - a kiilonboz6 tipusi progtamokban egyarint - a b6{ellegf kiad6sok kor6ben timogatis
npijthat6 a kozfoglalkoztatisi b6r 6s az ahhoz kapcsol6d6 szociilis hozziiilntlilsi ad6 m6rt6kZnek
1!0 szdzal6kiig.3 Mivel azonban a tipplnz r.- t6t jellegff kiad6s, hanem p6nzbeli eg6szs6giigyi
ell6tis, ez6rt erre a kiadisra - a fenti szabilyoz6s alapifun - jeknleg nen igiryelbetd tdnogatris.
Mindezek alapiiln a kozfoglalkoztat6nak - ha a kozfoglalko ztatott t6pp6nzes illlomiryba kerii{
val6ban meg kell f:rctrie a kozfoglalkoztatottatmegillet6 tapplnz egyharmad6t.
Ezzel osszefiigg6sben szeretn6m hangsulyozni, hogy bir a fenti szabilyozi"s onmag6ban
alapioggal osszefligg6 vissz6ssigot nem okoz, ugyanakkor nem lehet eltekinteni annak
dis{unkcionilis jeilegitdl. E;zen jogszabilyi kotelezetts6g teljesitdse, azaz a tippinqkiadisok ktihsige ds
el6re nem tenteqhetdsdge ugyanis, aaldban aissqaturthay'a aq alacsonlt ktiltsdgaetdssel nfrktidd, hdtnirytu beltqgtfi
kisnlepAldseket attdl, hogy rdsT! uegtek a kti{oglalko7latdsi pmgranokban.

Mivel ezek a kisebb telepdl6sek egyittal az els6dleges munkaer6-piact6l t6vol es6, jelent6s
munkan6lkiilis6ggel srijtott kist6ts6gekb en talfilhatoak, ahol az egyet)en munkalehet5s6get 6ppen a
kozfoglaikoztatas biztosithatni, ez6.rt annak hidryta egyilaal a kt;{oglalko{attls kitti<titt ,iy, ,itiu lrot.
A ,,kcizmunka" hiiny6ban ugyanis a tegisztrSlt 6ll6skeres6k sz6m6 t
egyetlen meg6lhet6si
^z nyilik meg si6mukra
lehet6s6g val6ban csak az igen alacsony m6rt6kfi ,,segtily" marad,illewe nem
a ,,ttanzitfoslalkoztat6s", az els6dleges munkaer6.,piacl"a tort6n6 visszavezet6s lehet6s6ge sem.

A 375 /2010. QOI. 31.) Korm. rendelet a. $ (3) bekezd6se alapiir a timogatils m6rt6ke a kozfoglalko ztatAsib& €s az
ahhoz kapcsol6d6 szoci6lis hozziiinlisi ad6 m6rt6k6nek 100 szdzallkug terjedhet. Ha a kcizfoglalkoztzt6 a pftv.
8/A. $ (1) bekezd6se alapiiln a szociilis hozziljiniilsi ad6b6l kedvezm6nyt vett ig6nybe, a imogatis alapla a
kcizfoglalkoztat6si b6mek 6s az ahhoz kapcsol6d6 szociilis hozziliirulilsrad6nak a pftn AiA. (1) bekizd6se alapj6n
$
kapott szoci6lishozziilntli,si ad6 kedvezm6nnyel cs6kkentett osszege. Ezen tul timogatas nyrrjthat6 ai1risihivatailal
tort6n6 el6zetes egyeztet6s szeint a kcizvetlen kolts6ghez, a hosszabb id6tartamt kozfoglalkoztatisi ptogram
megval6sitisihoz sziks6ges anyagkolts6ghez, amelyek <isszesitett m6rt6ke nem haladhatj
kozfoglalkoziatrisi
^ ^"g ^
b6rhez 6s az ahhoz kapcsol6d6 szoci6lis hozziriir;lisi ad6hoz nyujtott tilmogatis 20 sz6,zal6kilt.3
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Int6zked6seim

A jelent6semben feltirt alkoun6nyos jogokkal osszefiigg6 alapjogS vissz6ss6gok orvoslisa
jov6beni
6s
megel5z6se 6rdek6ben az Aibt.31.S (1) bekezd6se alapjfu felk6rem a beliigyminis4tert,
bogy - aidllambdqtartli!,irtrthfft neni,etgaTdasdgi niniqteml egyiiumfiktidisben -

1)

tegye meg a sziiks6ges int6zked6seket annak 6rdek6ben, hogy el6segitse a kot6bban
kozfoglalkoztatasban munk6t v6l7al6 szem6lyeknek az els6dleges munkaer6-piacra

tot6n5 kil6p6s6t. Ennek keret6ben vasgiLja meg a jogl szabiiyozils olyan tartalmri
m6dositis6nak a lehet6s6g6t, amely biztositja, hogy a kozfoglalkoztatott szem6ly, az
els6dleges munkaer6piacon tort6n6 elhelyezked6s6t kovet6en az irjonnan

oregs6gi
l6tesitett munkajogi jogviszonyb6l szitmaz6 jovedelme 6s
^z
nyugdiiminimum alacsony m6t6ke miatti ktilonboz5s6g okin - egy meghaLarozott

ideig m6g ne veszitse el valamennyi szociilis e[itilsra val6 jogosults6g6t, vagy olyan
foglalkoztatist osztonz6 timogatilsban t6szesiilhessen, amely biztositja, hogy a
biztonsigot jelent6 szoci6lis juttatisok elvonisa miatt nem kertil olyan
kiszolg6ltatott 6s komoly egzisztenci6lis kockdzatot jelent6 helyzetbe, amely
vtsszatartia a versenysz f6rl,ban tort6n5 elhelyezked6st6l.

2)

lehet6s6g6t, hogy a kozfoglalkoztat6shoz nyiithat6
t6mogat6sokr6l sz6l6 375/2010. (XII. 31.) I(orm. rendelet megfelel5 m6dosit6s6val
vagy egy6b m6don, a kozfoglalkoztatast ptogramok megval6sit6sa sor6n legyen
lehet5s6g a kozfoglalkoztat6k el5re nem lilrhato tdpp|nz kolts6geinek
^
timogatasdra is;

3)

gondoskodjon arr61, hogy a kozfoglalkoztatds keret6ben megval6sul6 k6pz6sek
tervez6se sorin el6zetesen felrn6rj6k a helyi munkaer6-piaci ig6nyeket, 6s a
k6pz6seket ezen rglnyek figyelembe v6tel6vel, a kozfoglalkoztatottak miel6bbi
munkaer6-piaci elhelyezked6s6t el6segit5, elm6leti 6s gyakorlati ismeretek
megszez6s6t is biztosit6 k6pz6sekkel, megfelel6 szakmaisiggal 6s r6szletess6ggel
kidolgozott tananyagok ment6n szewezzlk meg.

i:zsg6\a meg annak

a

Budapest,2017. r.ouc. xe-r tt$
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