
 

Tájékoztató 

a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 

2014. október 02-án a Szakszervezetek Háza épületében megtartott plenáris 

üléséről 

Székely Tamás soros elnök köszöntötte a Tanács tagjait, a meghívottakat, a vendégeket. 

Tekintettel arra, hogy a Tanács ülése sajtónyilvános, Székely Tamás soros elnök külön 

köszöntötte a sajtó résztvevőit is.  

A napirendi pontok tárgyalása 

1. Az uniós forrásokról szóló partnerségi megállapodás bemutatása 

Csepreghy Nándor fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár 

tájékoztatójának bevezetésében kiemelte, hogy ma Magyarországon a fejlesztéspolitikai 

források meghatározó, szinte kizárólagos forrásai az Európai Uniótól Magyarországra érkező 

beruházási összegek. Ez Magyarország esetében – összeadva az Európai Unió által biztosított 

forrásokat, valamint az ehhez hozzátett, a magyar költségvetés által biztosított önrészeket – 

mintegy 12 000 milliárd forintot jelent. 

A kormány a partnerségi megállapodás elfogadásához vezető tárgyalásokat 2011 és 2012 

fordulóján kezdte meg. A partnerségi megállapodás végleges benyújtására idén augusztus 15-

én került sor. Az Európai Bizottsággal való előkészítésnek köszönhetően az Európai Bizottság 

már augusztus 29-én elfogadta a partnerségi megállapodást, és szeptember 11-én az Európai 

Bizottság leköszönő elnöke, José Manuel Barroso Budapesten, a Parlament Delegációs 

termében adta át a dokumentumokat Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. 

A partnerségi megállapodás 11 célkitűzést tartalmaz, és az ehhez hozzárendelt forrásokról 

szól. E dokumentum önmagában nem értelmezhető, a részletes kifejtését és végrehajtását azok 

az operatív programok tartalmazzák, amelyek benyújtását a kormány október végéig szeretné 

megtenni. Ez tíz operatív programot jelent, amelyek egyes szakpolitikai célkitűzésekre 

bontják le a partnerségi megállapodásban vállalt keretrendszereket, illetve feltételeket.  

Elmondása szerint Magyarország számtalan területen tudott olyan eredményeket elérni, amely 

az Európai Unió közösségi fejlesztéseihez úgy tud hozzájárulni, hogy közben figyelembe 

veszi a magyar nemzetgazdaság stratégiai és önálló érdekeit. Ilyen például az élelmiszer-ipari 

feldolgozás támogathatósága, a nemzetközi hálózatok, ideértve az autópályák, gyorsforgalmi 

utak, a vidéki úthálózat, illetve a vasúthálózat fejlesztését. De a kormányzat számára stratégiai 

jelentőségű a hazai kis- és középvállalkozásoknak a vissza nem térítendő formában történő 

támogatása is. Ez egy olyan lehetőség, amelyet az Európai Bizottság első körben nem 

támogatott, de részlegesen engedélyezett Magyarország számára. 

A fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár meglátása szerint a 

fejlesztéspolitika nagyon sok tekintetben átalakult. A fejlesztéspolitikai intézményrendszer is 

több ízben átalakításra került. Az Európai Unióba való belépésünk évében egy teljesen 

decentralizált forráselosztási rendszer került kiépítésre, majd a Gyurcsány- Bajnai-kormányzat 

– belátva e rendszer problémáit – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség létrehozása mellett 

döntött. Ez az intézkedés azonban a fejlesztési források felett diszponáló Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség és az adott minisztériumok között, akik egy-egy szakpolitikák végrehajtásáért 

felelősek, konfliktushelyzeteket eredményezett. 

Mindezek okán a kormányzat egyrészt egy tartalmi átalakítást és egy keretrendszer-

átalakításról tűzött ki céljául. Jelentős költségátstrukturálásra van szükség az európai uniós 

források tekintetében. Magyarország Kormánya korábbi 16 százalékos szintről 60 százalékra 
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emeli azoknak a forrásoknak az arányát, amelyeket közvetlenül gazdaságfejlesztésre és 

munkahelyteremtésre fordítható. A magyar gazdaságpolitika fókuszában ugyanis a 

munkahelyteremtés áll. A cél az, hogy minél több Magyarországon működő nagyvállalat 

érdekelt legyen abban, hogy a hazai kis- és középvállalkozókkal együttműködve fejtsenek ki 

gazdasági tevékenységet, amelynek következtében azok ne csak Magyarországon, hanem 

külföldön is tényleges versenytársként jelenhessenek meg. 

A magyar gazdaságfejlesztés egyik legnagyobb problémája a régiók közötti egyenlőtlenség. A 

kormányzatnak az Európai Bizottsággal történő, az operatív programok részletes egyeztetése 

során lesz arra lehetősége, hogy e forrásproblémát valahogyan kezelje. Jelentős változás az 

intézményrendszerben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közreműködő szervezet 

megszüntetése, ezzel nagymértékben csökkentve a vállalkozások adminisztratív terheit. A 

2014. január 1-jén létrehozott új intézményrendszerben már közvetlen kapcsolatban vannak 

egymással a pályázati forrásokat kezelő minisztériumok és a pályázati forrásokat felhasználó 

potenciális pályázók. Magyarország Kormánya bízik abban, hogy az intézményrendszeri 

átalakítás alkalmas arra, hogy a fejlesztéspolitikai lehetőségeken túl a szabályozói oldalon is 

egy valóban pályázóbarát intézményrendszert hozzon létre, amely 2020-ra elvezet oda, hogy 

Magyarország a fejlesztési források felhasználásában is a közép-kelet-európai régió 

legversenyképesebb gazdasága lehet.  

Az Oldalak álláspontjai: 

A Civil Oldal Örömmel üdvözölte a partnerségi megállapodás aláírását. Az Oldal álláspontja 

szerint a leglényegesebb változás a végrehajtásban van. Az egyes operatív programok 

gondozását a szakminisztériumok veszik át. A megállapodás aláírását követő következő 

feladat a megfelelő jogszabályi környezet kialakítása és a pályázatok kiírása.  

A Tudomány Képviselői Oldal több kérdést intézett a kormányoldal előadójához, egyebek 

mellett a régiók közötti forráselosztással, a programok indikátorlistájával, az új pályázatok 

meghirdetésével, valamint a tudománynak az operatív programokban betöltendő helyével 

kapcsolatban.  

A Munkavállalói Oldal örömmel nyugtázza azt a tényt, hogy a partnerségi megállapodás az 

Európai Unió és Magyarország között megköttetett. Mind a megállapodás keretösszege, mind 

pedig a gazdaságfejlesztés tervezett mértéke tekintetében. Az Oldal fő kérdése az volt, hogy 

mindebbe a folyamatba, értve ez alatt a pályázatkiírást, az abban való részvételt, illetve a 

monitorozást, a társadalmi partnerek, így a munkavállalók képviselőinek milyen módon van 

lehetőségük bekapcsolódni.  

A Gazdaság Képviselői Oldal szeretné a maga tudását hozzáadni ezeknek a programoknak a 

kialakításához, részt venni abban a folyamatban, amikor ezeknek a pályázatoknak a kiírása 

előkészítésre kerül. Tehát abszolút üdvözlik azt a kormányzati álláspontot, hogy végre ebből a 

magas összegből a legnagyobb rész arra jut, hogy a magyar gazdaság fejlődni tudjon, amely 

által az egész társadalom fejlődik. 

Az Egyházi Oldal nagy örömmel fogadta azt, hogy a GINOP keretében a turizmus, mint 

önálló prioritás megmaradt. A négy egyház vezetői kezdeményeztek egy találkozót Balog 

Zoltán miniszter úrral, amelynek egyik fő témája az európai uniós források kérdése lesz. Az 

Egyházi Oldal kérdése az, hogy a 60 százalékos gazdaságfejlesztés okán a másik 40 

százalékban milyen mértékben jelennek meg azok az egyházak által is ellátott közfeladatok, 

mint a felsőoktatás, köznevelés, szociális-egészségügyi területek fejlesztési lehetőségei.  
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Dr. Cser Ágnes, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja örömét fejezte ki, hogy a 

társadalom teljességgel részt vehetett ennek a programnak az előkészítésében. Egyúttal 

javaslatot terjesztett elő a tekintetben, hogy az új tervezési időszakban, a struktúraváltozással 

és a felhasználás-változással szervezetten és komolyabban fordítsanak pénzeszközöket az új 

kapacitások kiépítéséhez, vagyis hogy a civil társadalom kiegyensúlyozottabban és nagyobb 

mértékben tudjon ebbe a munkába bekapcsolódni. 

Csepreghy Nándor fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár 

válaszában elmondta, hogy az operatív programok tárgyalása során van még lehetőségük az 

ország számára kialkudott kereteket tágítani, néhol módosítani. Itt a legkomolyabb vita többek 

között a kis- és középvállalkozói szektor támogatási típusaiban jelent meg, visszatérítendő 

vagy vissza nem térítendő forma alkalmazásában. De vitás pont a kormányzat és az Európai 

Bizottság között az is, hogy miként lehetne a bankszektoron belül egy olyan tulajdonosi 

arányt kialakítani, amely a kis- és középvállalkozókhoz hasonlóan abban érdekelt, hogy a 

magyarországi fejlesztéspolitika és gazdaságpolitika működjön. 

Fontos változás, amit a Miniszterelnökség javasolni fog a kormányzatnak megfontolásra és az 

Európai Bizottságnak elfogadásra, hogy egymillió euró projekt-értékhatárig - ami 300 millió 

forintos beruházást jelent - lényegében normatív alapon lehessen hozzájutni a forrásokhoz, 

kizárva bármilyen szubjektív értékelési szempontot a pályázati forrás elnyeréséből. 

A közép-magyarországi régió forrásproblematikája nem kezelhető az országos programok 

intézményesített működtetésével, hiszen a közép-magyarországi régióra lakosságszám vagy 

egyéb szempontok alapján eső forrásmennyiséget a Közép-magyarországi Operatív 

Programból vagy Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Programból kell kezelni. Az 

indikátorok kapcsán az operatív programok végleges elfogadása fogja az OP-szintű 

indikátorokat tartalmazni, azonban 11 területen már látjuk azokat a célkitűzéseket, amiket 

összességében ennek a 12 000 milliárd forintnak kezelni kell. 

Alapszabály szerint az Európai Unió elfogadott operatív programjait követően lehetne kiírni a 

pályázatokat, azonban egy elvi lehetőség mind a 28 kormányzat előtt adott, hogy a partnerségi 

megállapodás lezárását követően saját költségvetési kockázatára írhasson ki pályázatokat. Az 

5 millió munkavállaló, mint célérték elérése csak abban az esetben képzelhető el, ha atipikus 

foglalkoztatási normák is támogatásra kerülnek, úgy, mint az otthoni munkavégzés 

támogatása, a részmunkaidős foglalkoztatás bevezetése, vagy a fiatalok vállalkozóvá 

válásának elősegítése. 

A kormány azt szeretné, ha ezen beruházásokra egy kezdő lökésként tekintenének azon 

vállalkozások, amelyek a jelenlegi helyzetükben, állapotukban nem hitelképesek, azonban 

olyan projektelképzeléssel rendelkeznek, amely elképzelések hosszú távon valóban 

fenntarthatóak. A társadalmi partnerek az operatív programok véleményezésébe 

bekapcsolódhattak. 

Csepreghy Nándor fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár, a hozzá 

intézett kérdésekre adott válaszában elmondta továbbá, hogy a kapacitásbővítés igenis 

szükséges. Magyarországon mintegy 80 ezer bejelentett civil szervezet van. A magyar 

kormány számára stratégiai partnerséget jelentenek a civil szervezetek, illetve a velük való 

együttműködés ugyanilyen fontos számukra. 
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2. Kiút a hajléktalanságból 

Dr. Győri Péter, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei szakmai 

vezetője tájékoztatójában előadta, hogy mind a hajléktalanná válás megakadályozásának, 

mind a már hajléktalanok lakhatásba való visszavezetésének a kulcsa egy jól működő 

lakásfenntartási rendszer. Ezzel részben megelőzhető a hajléktalanná válás nagyon sok 

esetben, részben ismét lakhatásba segítheti a hajléktalanokat. Fontos kérdés továbbá a 

bérlakások és az üresen álló lakások kihasználatlanságának problémája. Ezek pedig nem 

elsősorban anyagi, sokkal inkább jogszabályproblémák. Tehát lakáspolitikai-

támogatáspolitikai eszközökkel nagyon sokat lehetne tenni annak érdekében, hogy a 

hajléktalanság ne termelődjön tömegesen újjá. 

A szakmai vezető elmondta, hogy a magyar lakosság 7 %-ának, azaz hozzávetőlegesen 700 

ezer embernek a családjában, rokonságában van vagy volt hajléktalan ember. 

Vecsei Miklós alelnök, a Máltai Szeretetszolgálattól tájékoztatójában azt a megállapítást tette, 

miszerint Magyarországon van az egyik legjobban kiépült hajléktalanellátó rendszer 

Európában. Mindazonáltal a források jobb elosztása kulcsfontosságú lehet a jövőben. 

Meglátása szerint nagyon keveset beszélünk arról, hogy mi az útja a hajléktalanok 

felzárkóztatásának. Az előadó szerint a gazdasági szereplőknek nem kell elmagyarázni, hogy 

egy beruházás előtt meg kell teremteni azokat az alapokat, amire a beruházást meg lehet 

csinálni. Ugyanez a helyzet a hajléktalanság esetében is. Ezt a beruházást, amit meg kell 

csinálni előkészítő beruházásként, ebben az esetben szociális munkának hívják.  

Fontos továbbá az elszegényedő települések a közlekedéshálózatba történő bekapcsolása is. 

Az Oldalak álláspontjai: 

A Civil Oldal meglátása szerint a hajléktalanság a szegénység egyik legszélsőségesebb 

formája. Az Oldal álláspontja szerint először a hajléktalanság okaira szükséges rámutatni. Az 

Oldal reményét fejezte ki, hogy kormányzati szereplőkkel kiegészülve újra napirendre kerül 

majd e téma.  

A Tudomány Képviselői Oldal szerint lényeges a jogszabályi helyzet javítása, hiszen egy 

normális lakásbérlési piac hozzájárulhatna a munkaerő-mobilitáshoz is. Az Oldal álláspontja 

szerint a mélyszegénység problémájának kezelését nagyon szorosan össze kellene kapcsolni a 

munkapolitika és az oktatáspolitika erőfeszítéseivel. 

A Munkavállalói Oldal egy olyan szakanyag elkészítését javasolja, amelyben a 

hajléktalanság, mint a szegénység egyik formája orvoslásának hosszú távú megoldási 

javaslatai foglaltatnak, úgy, mint a gazdaság, a társadalom, az oktatás, a jogszabályozás 

problémája. Az Oldal reményét fejezte ki, hogy legalább elvi szinten sikerül körbejárni a 

témát és kidolgozni hozzá egy orvoslási stratégiát. 

A Gazdaság Képviselői Oldal meggyőződése szerint összefüggés van a sikeres és ezáltal az 

erős gazdaság, valamint hajléktalanság nagysága között. Minél erősebb a gazdaság, annál 

több a munkahely és a munkához jutás, a munkavégzés segíthet felszámolni a 

hajléktalanságot. 
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Az Egyházi Oldal kifejezetten kérte e téma napirendre tűzését. Az Egyházi Oldal érzékeli a 

hajléktalanság problémájának súlyát. Az Oldal egyfajta mozgalom kialakítását sürgette, 

melynek lényege lenne, hogy a felesleg eljusson a szegényekhez. A mozgalom jelszavának 

pedig Szent Ágoston mondását javasolta, amely szerint a gazdagok feleslege a szegények 

tulajdona. 

Topolánszky Ákos, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja elmondása szerint az 

Európa 2020 Stratégia egyik legfontosabb indikátora az volt, hogy a szegénységi küszöb alatt 

élő 80 millió európai polgár számát 20 millióval csökkentse közös erőfeszítéssel az Európai 

Közösség. Ez nem valósult meg. Ezzel szemben két és félszeresével megnövekedett ez a 

szám, tehát most körülbelül 125 millió fő él szegénységben. 

Dr. Cser Ágnes, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja az elmondottakhoz 

hozzáfűzte még, hogy a szegénység megoldásához összeurópai összefogásra van szükség. E 

fórum csupán problémafelvetésre elegendő és az Európai Unió valamennyi tagországának 

együttműködésére szükség van egy átfogó program kialakítása céljából. 

Dr. Győri Péter, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei szakmai 

vezetője a kérdésekre történő reflektálásában elmondta, hogy bár a hazai hajléktalanellátó- 

rendszer rendkívül fejlett a hazánkhoz hasonló fejlettségű térségekhez képest, azonban a 

hozzá kapcsolódó, illetve az azt körülvevő egyéb rendszerek, mint a lakásrendszer, 

összehasonlításban sokkal rosszabb állapotban van, ha a szociális biztonságot tekintjük. 

Meglátása szerint az emberi erőforrás az egyik legfontosabb erőforrása a gazdaságnak.  

 

Vecsei Miklós, a Máltai Szeretetszolgálat alelnöke az eddig elmondottakhoz hozzátette, hogy 

fontos volna a dolgok sorrendiségének kialakítása. Az első lépcsőfok a gyerekek kell, hogy 

legyenek. A gyerekeket – ideértve a cigánygyerekeket is – még mindenki szereti. Az ő 

esetükben és helyzetükben lehetne elvágni azt a bizonyos spirált, amely a hajléktalanságba 

vezet. 

Jóváhagyta: 

Székely Tamás 

soros elnök 


