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NEMZETI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TANÁCS 

ÖSSZEFOGLALÓ 

az NGTT 2023. március  02-i plenáris üléséről 

 

Időpont: 2023. március 02. péntek 10.00 óra  

Helyszín: Miniszterelnökség, 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.  

                 földszinti nagy konferenciaterem 

 

Ülést levezető soros elnök: Dr. Richly Gábor - Művészeti Oldal  

 

Dr. Richly Gábor köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte a Miniszterelnökség részéről 

Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár urat, mint házigazdát, mondja el köszöntő-

jét. 

Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár úr 

köszöntötte a megjelenteket, és megköszönte a nagyszámú jelenlétet, amely nagy érdeklődés-

re enged következtetni. Kiemelte az NGTT Társadalmasítást Segítő Munkacsoport tevékeny-

ségének fontosságát is,  mely megismerteti a tanács működését és fontos javaslatokkal segíti  

tanács munkáját. Ezt követően ismertette a plenáris ülés napirendi pontjait, valamint azok 

előadóit, és eredményes tanácskozást, valamint jó munkát kívánt. 

Dr. Richly Gábor megköszönte helyettes államtitkár úr gondolatait, majd az ülést megnyitot-

ta. Megköszönte Prof. Dr. Báger Gusztáv soros elnöksége alatt végzett munkáját. Megállapí-

totta, hogy minden oldal képviselője jelen van, így a Tanács határozatképes. Felkérte az olda-

lakat, hogy jelöljék meg szóvivőiket. 

Az oldalak szóvivői:  

Egyházi oldal: Dr. Beran Ferenc 

Művészeti oldal: Kiss János Antal 

Gazdaság képviselői oldal: Dr. Zs Szőke Zoltán 

Civil oldal: Gyenes Ádám 

Munkavállalói oldal: Palkovics Imre 

Tudomány képviselői oldal: Prof. Báger Gusztáv,  
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Dr. Richly Gábor - utalva helyettes államtitkár úr köszöntőjében ismertetett napirendi pon-

tokra – felkérte a jelenlévő Oldalelnököket, hogy szavazzanak kézfelemeléssel a napirendi 

pontokról, melyek az alábbiak: 

1./ „Az országos kulturális-közművelődési intézményrendszer korszerűsége, hatékonysága és 

fenntarthatósága a Kulturális és Innovációs Minisztérium ágazati stratégiájában” 

/Előadó: Dr. Vitályos Eszter miniszterhelyettes - Kulturális és Innovációs Minisztérium/ 

2./ „A közfoglalkoztatás és közmunka gazdasági hasznosulásának értékelése” 

/Előadó: Réthy Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár – Belügymisztérium/ 

3./ Egyebek 

A napirendi pontokat az oldalak egyhangúlag elfogadták. 

Ezt követően kérdést intézett az oldalakhoz, hogy kíván-e valaki napirend előtti felszólalással 

élni. 

Napirend előtti hozzászólalás nem volt. 

1./ napirendi pont: 

„Az országos kulturális-közművelődési intézményrendszer korszerűsége, hatékonysága és 

fenntarthatósága a Kulturális és Innovációs Minisztérium ágazati stratégiájában” 

/Előadó: Dr. Vitályos Eszter miniszterhelyettes - Kulturális és Innovációs Minisztérium/ 

Elnök úr felkérte Dr. Vitályos Eszter miniszterhelyettes asszonyt, hogy tartsa meg 

előadását. 

Dr. Vitályos Eszter miniszterhelyettes asszony köszöntötte a megjelenteket, majd 

tolmácsolta Csák János miniszter úr üdvözletét. 

Elmondta, hogy méltán lehetünk büszkék arra, hogy nemzetünk és történelmi gyökereink 

szorosan összefonódnak a kulturális örökség megőrzésével és a hagyományok ápolásával. 

Magyarország Alaptörvénye is kiemeli nemzeti kultúránk fenntartását, védelmét, melyet a 

Magyar Állam a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételét kíván biztosítani. Ennek 

egyik szereplője a KIM. 

Beszélt egyrészt az országos intézményrendszer korszerűségi, hatékonysági és 

fenntarthatósági kérdéseiről, másrészt a kulturális igazgatás bemutatásáról, tevékenységének 

ismertetéséről. 

Elmondta, hogy 2010. óta nagy horderejű változás következett be a kultúra területén. Létrejött 

a Nemzeti Kulturális Tanács. Köztestületté alakult a Magyar Művészeti Akadémia. 2021-ben 

létrejött a Magyar Kultúráért Alapítvány, mely kultúrstratégiai jelentőségű tevékenységeket 

támogat. Továbbra is működik a Nemzeti Kulturális Alap, mely meghatározó a hazai kultúra 

támogatásában.  

Ezt követően bemutatta a kultúrstratégiai intézmények rendszerét. A kormány hosszú távú, öt 

éves szerződéssel biztosítja ezek működését. 2023-ban 17 milliárd Ft feletti többletforrást 

biztosított.  

A 2018-2020. közötti időszakban összességében bármely kulturális támogatásra fordított 

összeg meghaladta az 1419 milliárd forintot.  
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Ezt követően bemutatásra került a kulturális intézményrendszer. Magában foglalja a 

közgyűjteményeket, (múzeumok, 838 intézmény működik Magyarországon), könyvtári 

területet (kiemelte az Országos Széchenyi Könyvtárat), valamint a levéltári területet.  

Ezt követően a művészeti szakterületről szólt pár szót. Elmondta, hogy az előadóművészet 

társadalmasítása érdekében olyan finanszírozási struktúrát tartalmazó stratégia került 

kidolgozásra, mint a kulturális akadálymentesítés. Célja, hogy a kultúra szempontjából 

kevésbé lefedett területeken is elérhetővé tegyük a kulturális szolgáltatásokat.  

A közművelődés szakterületének bemutatása során kiemelte a Hagyományok Házát.  

Kiemelte a közművelődés területén dolgozó szakemberek feladatának fontosságát. Elmondta, 

hogy nincs olyan település az országban, ahol a közművelődés szakemberek ne végtelen 

elhivatottsággal végeznék munkájukat.  

A 2010. évben a kulturális beruházások területén is új célok fogalmazódtak meg. A kormány 

célja, hogy a nemzeti értéket jelentő, történelmi szempontból kiemelkedő műemlékek és 

kulturális intézmények újuljanak meg (Várkert Bazár, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 

Zeneakadémia, Pesti Vigadó). Kiemelte az új Liget Projektet, az új Néprajzi Múzeumot, a 

Zene Házát, mely Európa legszebb középülete címet nyerte el.  

Elmondta, hogy a szakemberhiány területén is jelentős sikereket értek el. 1718 fő végezte el a 

szakirányú képzéseket eredményesen.  

Megemlítette a Csóri Sándor program elindítását, valamint kiemelte a Lázár Ervin programot, 

mely minden általános iskolás gyermek részére évente egyszer ingyenesen lehetőséget biztosít 

kulturális eseményen való részvételre.  

A további célok meghatározásához fontos figyelemmel kísérni, hogy honnan indultunk és 

hová érkezünk. Cél a nemzeti kultúra megőrzése, ápolása és továbbadása. Bevezetésre került 

a kulturális alapellátás fogalma, melynek lényege, hogy mindenki találkozhasson a kulturális 

értékekkel, senki ne legyen kirekesztve a kulturális lehetőségekből.  

A kulturális intézményrendszer átalakítása során hangsúlyosabb szerep jut az 

önkormányzatoknak a helyi kulturális paletta formálásában, ez azonban nagyobb 

felelősséggel és anyagi hozzájárulással is jár.  

Fontos kormányzati intézkedésként említette azt, hogy lépcsőzetes bérfejlesztés is történt a 

területen. A közalkalmazotti jogviszonyok munkaviszonnyá alakítása nagyobb mozgásteret 

teremtett az intézményvezetőknek a bérek kialakítása terén.  

Kiemelt figyelmet fordított a kormány a pandémiás károk enyhítésére. A pandémiás időszak a 

kulturális élet szereplőit hatványozottan érintette. A kormány források átcsoportosításával 

igyekezett ezeket a károkat enyhíteni. 

A jövőbeli célok egyike a kulturális akadálymentesítés, ehhez kapcsolódik a vidék és főváros 

egyensúlyának megteremtése. Fontos továbbá, hogy a kultúra finanszírozása átláthatóbb, 

követhetőbb és kiszámíthatóbb legyen. Érvényesülnie kell a kultúrpolitika irányelveinek, 

megfelelő támogatási struktúra kialakítása a cél.  Hazánk nemzetközi téren is aktív. Cél, hogy 

az ország határain túl is megismertessük kulturális értékeinket.  

Fontos kérdés, hogy milyen módon járulhat hozzá a közművelődés a lakosság 

életminőségének javításához.  A helyi közösségeket együttműködésre, cselekvésre sarkallva, 

képesek megfelelően reagálni a gazdasági és társadalmi kihívásokra. A kulturális jólét a 

mentális egészség szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír. Azok a települések 

lényegesen egészségesebben élnek, ahol kiemelkedő kulturális élet zajlik. Az 

intézményrendszer eredményessége kifejezhető a hozzáférhetőség és nyitottság jellemzőivel 
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is. A hosszú távú fennmaradás egyik eszköze a hálózatosodás, mely során az együttműködés, 

a rendezvények közös szervezése a cél. 

Végezetül ismételten visszautalt az Alaptörvény rendelkezéseire. Az 1000 éve magyar kultúra 

a jelen állampolgárainak és a jövő nemzedékének fundamentális jelentőségű, ennek 

biztosítása az állam kiemelt felelőssége. Ennek érdekében közös munkára hívta fel a 

jelenlévőket.  

Dr. Richly Gábor megköszönte a tartalmas és sok fontos témát érintő előadást. Kiemelte a 

kultúra finanszírozása kapcsán megemlített számadatok hasznosságát. Hozzátette azonban azt 

is, hogy a nemzetközi összehasonlításban kiemelkedő állami támogatás azt is jelenti, hogy a 

gazdasági élet szereplőinek és a civil társadalomnak a kultúra támogatásához való 

hozzájárulása lényegesen alacsonyabb, mint a nyugat-európai modellekben. Elmondta, hogy 

az előadásban említett stratégiai célok egybevágnak az MMA célkitűzéseivel. 

Oldalak hozzászólásai: 

Egyházi oldal: Az oldal szószólója megköszönte az átfogó előadást. Kiemelte a társadalom 

mentális jóllétének a fontosságát. Ez a társadalom felemelkedésének alapja. Nem termel 

ugyan közvetlenül hasznot, azonban hosszú távon gazdagítja a nemzetet. Ezért fontos a kultú-

ra támogatása, erre mindenképpen áldozni szükséges, „Az egész mindig több, mint a részek 

összege”.  

Művészeti oldal: Az oldal szószólója a „dolgozzunk együtt” mondatot emelte ki az elhang-

zott előadásból. Elmondta, hogy a tavalyi év októberében köztestületük hozott egy döntést, 

mely alapján 15 év után elkezdi építeni a vidéket. 2022. december 14.-én a Magyar Tudomá-

nyos Akadémián Miniszter úr is meghívottként vett részt. A Magyar Tudományos Akadémia 

és a Magyar Művészeti Akadémia együttműködési megállapodást írt alá. Ez egy történelmi 

megállapodás, mely azt a szándékot fejezi ki, hogy a nemzet érdekében szükséges az együtt-

működés. A kultúra haszna tekintetében csatlakozott az egyházi oldal véleményéhez. Elmond-

ta, hogy a pandémiát többször is túléltük, cél az értékek fenntartása volt. A kulturális finanszí-

rozás tekintetében Magyarország élen jár. Öt regionális munkacsoport létrejöttéről számolt be. 

Mindenkit kért az együttműködésre a kultúra területén.  

Gazdaság képviselői oldal: Az oldal szószólója megköszönte a rendkívül tartalmas, sokrétű 

előadást. Elmondta, hogy ritkán van lelhetőség ilyen széleskörű összefoglaló meghallgatására 

a kultúra területén. Ezen túlmenően az előtte felszólaló két oldal által kiegészítésül elmondot-

takat is megköszönte. Elmondta, hogy nem idegen a gazdálkodó szervezetektől a kultúra tá-

mogatása. Magunk is több néptáncverseny és egyéb kulturális rendezvény szervezésében vet-

tünk részt. Az itt szereplők közül néhányan televíziós vetélkedők nyertesei is voltak. Minden-

ki figyelmébe ajánlotta a Duna Tv Ízőrzők című sorozatát, melyben nincs olyan rész, ahol 

nem jelenne meg egy-egy néptáncegyüttes, vagy a kultúra valamely más formája. Büszkeség 

és jó egy ilyen országban élni, ahol a kultúra összetartja az embereket.  

Civil oldal: Az oldal szószólója megköszönte az előadást. Véleménye szerint a kulturális te-

rület működése és fenntarthatósága szempontjából fontos a stratégiai intézményrendszer ki-

alakítása, melyről az előadásban hallhattunk. Javasolta a civil szervezetek aktívabb bevonását. 

A civil szervezetek tekintetében is érdemes a strukturált intézményrendszert meghatározni, 

melyek azok a szervezetek, amelyek kiemelt figyelmet kaphatnak ezen a területen. A civilek a 
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lokális beágyazottságuk miatt tudnak segítséget nyújtani. A helybéli emberekkel dolgoznak és 

elkötelezettek a szervezet célja felé. Elmondta, hogy a legalacsonyabb minimálbér a civil 

szervezeteknél van, sok az önkéntes munka. Itt jelenik meg a költséghatékonyság, valamint 

jellemző az alulról szerveződés és ezen túlmenően könnyebb a mecenatúra lehetősége, jobb a 

technikai, jogi feltételrendszer. Példaként említette meg a saját szervezete által működtetett 

József Attila szabadegyetemet, melyen általában értelmiségi pályáról nyugdíjba ment szemé-

lyek képezik a hallgatóságot. A kulcsszó a szabadidő. Megjelenik a kulturális akadálymentesí-

tés fogalma. Minél több helyre elvinni és minél több korosztályt bevonni. A civil szervezetek 

azon körének mozgósítása a cél, ahol van képesség a nagy tömegek bevonására.   

Végezetül a Nemzeti Kulturális Alappal kapcsolatos jövőbeli tervekről kérdezett.  

Munkavállalói oldal: A munkavállalói oldal szószólója a tartalom és forma tökéletes harmó-

niáját emelte ki az előadás vonatkozásában. Elmondta, hogy bár a munkavállalók nem a ma-

gas kultúrának a művelői és a fogyasztói, mégis egy nagyon fontos társadalmi csoport és gaz-

dasági szereplő az összefüggések tekintetében, hiszen a munkaerő eladhatóságának kritériu-

ma, hogy a munkavállaló kompetencia készségein túl milyen egyéb készségekkel rendelkezik. 

Megélhetésük feltétele, hogy milyen kultúrával bírnak.  Ezért fontos az a nemzeti stratégia, 

amely az Alaptörvényből levezetve jeleníti meg az állami kötelezettségvállalást e területen, 

mely területnek részesévé válhatnak a munkavállalók is. A munkavállalók oldaláról van igény 

a kultúrára, itt kiemelte a munkahelyi közösségek, a települési környezet és az egyetemek 

szerepét. 

Elmondta továbbá, hogy értékes, világos, és áttekinthető anyagot kaptunk. A további munká-

hoz sok sikert kívánt. A maguk részéről a rendelkezésre álló keretek között felajánlotta az 

együttműködést.  

Tudomány képviselői oldal: Az oldal szószólója a közművelődés vonatkozásában elmondta, 

hogy a gazdag, infrastruktúrát bemutató előadásból olyan stratégiai koncepciót is megismer-

hettünk, amely nem csak a fizikai infrastruktúrát helyezi előtérbe, hanem emberszabású cé-

lokkal és konkrét helyi programokkal sikerült ezt megtöltenie. A célok közül kiemelte, hogy a 

legyen a Kárpát-medence egységes tér, azt, hogy a stratégiában nagy hangsúly kerül az ifjúság 

nevelésére az iskolán kívüli köröknél, valamint a felnőttképzést. Üdvözölte a kulturális export 

kifejezést is, hozzátéve a tőke kifektetés kérdését, beruházásokat, főként a szomszédos orszá-

gokban. Elmélyült kulturális kapcsolatok nélkül, ami bizalmat jelent a felek számára, nem 

tudnak tartós kapcsolatok fennmaradni. Azokkal a szomszédos országokkal, ahol az export és 

kifektetés előtérben van, a jelenleginél aktívabb együttműködési programokat kellene szer-

vezni. Mindig is fontos volt a magyar kultúra megtartó ereje. Összekapcsolva gazdasági érde-

keinkkel, ezt a szempontot jobban ki kellene munkálni és megerősíteni. Problémaként vetette 

fel, hogy a felsőoktatásban kevés olyan szakember kerül a piacra, akik beszélnek valamilyen 

környékbeli szláv nyelvet, mely nélkülözhetetlen eleme az együttműködésnek. 

Kormányzati előterjesztő viszontválasza (7 perc) 

Dr. Vitályos Eszter miniszter helyettes asszony megköszönte az oldalak véleményét az el-

hangzottakkal kapcsolatban. Elmondta, hogy a KIM szerencsés helyzetben van, mivel olyan 

nagy területet ölel fel, ahol sok mindent meg lehet valósítani. Ha ez nem járna sikerrel, az a 

saját alkalmatlanságuk bizonyítéka lenne. Emellett egy olyan miniszterünk van, aki minda-
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mellett, hogy nagyon érzékeny gondolkodású ember, dolgozott a versenyszférában is, így 

olyan szemléletmódot képvisel, ahol nagy jelentősége van a kézzel fogható eredményeknek. 

A kitűzött célok reálisak, két-három éven belül megvalósíthatóak. Szeretnénk dolgozni a fi-

nanszírozási arány javításán is. Vannak önfenntartó programsorozatok, nem mindent az ál-

lamtól kell várni. Örömmel hallgatta az oldalak együttműködési szándékát, nyitott erre, bár-

melyik oldalt szívesen látja az irodájában egy beszélgetésre. A Nemzeti Kulturális Alap vo-

natkozásában elmondta, hogy jól működik, jelenleg is kialakítás alatt van egy új pályázati 

rendszer, és a kollégiumok rendszere. A jövőben is fontos szerepet szánnak neki. Megköszön-

te azt a felvetést, hogy a környező országok nyelvén meg kellene tudni szólalniuk, főként a 

közművelődési szakembereknek. Erre figyelmet fognak fordítani.  

 

Dr. Richly Gábor megköszönte az elhangzottakat, és a személyes találkozásra felajánlott 

lehetőséget. 

 

Miniszterhelyettes asszonynak egyéb elfoglaltsága miatt el kellett távoznia az ülésről, az eset-

legesen felmerülő további kérdéseket kollégája Kiss Szabolcs főosztályvezető úr várta. 

 

Dr. Richly Gábor kérdést intézett az oldalakhoz a tekintetben, hogy vannak-e még további 

kérdések. További kérdés az oldalak részéről nem merült fel, ezért áttért a 2. napirendi pont 

megtárgyalására.   

 

2./ napirendi pont: 

„A közfoglalkoztatás és közmunka gazdasági hasznosulásának értékelése” 

/Előadó: Réthy Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár – Belügymisztérium/ 

Elnök úr felkérte Réthy Pál helyettes államtitkár urat, hogy tartsa meg előadását. 

Réthy Pál helyettes államtitkár úr miniszter úr üdvözletét tolmácsolta és megköszönte a 

téma iránti érdeklődést, mely az elmúlt időszakban ellaposodni látszik. Ennek oka az lehet, 

hogy ez a foglalkoztatási forma elfogadott lett és általánossá vált az eleinte kapott sok kritika 

ellenére.  

A 2008 évet követő időszakban a hazai szociális ellátórendszer nem ösztönözte a segélyezet-

tek munkaerőpiacon való megjelenését és foglalkoztatását, magas volt az álláskeresők száma 

Magyarországon. Az alacsony mértékű foglalkoztatási szinthez romló munkanélküliségi mu-

tató társult.  

2011-ben a Belügyminisztériumban létrejött a Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság, és 

bevezetésre került a teljes foglalkoztatottság elérését is támogató  közfoglalkoztatás egységes 

rendszere. A közfoglalkoztatás több cél megvalósulását is szolgálja: állami munkahelyterem-

tés, vidékfejlesztés, településfejlesztés, szociális intézkedés, valamint a részt vevő egyénekre 

is számos pozitív hatást gyakorol. Ezt követően ismertette a 2023. januárban nyilvántartott 

álláskeresők főbb adatait. Kiemelte, hogy egy évvel korábbi kimutatáshoz képest több mint 

ötezer fővel csökkent a regisztrált álláskeresők száma. Ismertette a közfoglalkoztatottak sze-

repét a jelenlegi munkaerőpiaci környezetben. A közfoglalkoztatás átmeneti munkalehetőség 

biztosítása azoknak, akik a nyílt munkaerőpiacon nem képesek elhelyezkedni, jövedelmet 

biztosít, a hátrányos helyzetű térségeket segíti, élénkíti a gazdaságot, fenntartja az eddig meg-

teremtett értékeket, segíti a kapacitások további működését, a létrehozott termelő kapacitások 

esetében kezeli az energiaválságot, folytatja az eddigi programokat.  
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Hozzátette, hogy a jelenlegi inflációval, energiaválsággal sújtott gazdasági, munkaerőpiaci 

környezetben nem várható a közfoglalkoztatás további, számottevő csökkenése.  

Ezt követően ismertette a közfoglalkoztatás főbb adatait. Elmondta, hogy a 2022. évi Start-

munkaprogram előirányzat összege: 120 milliárd Ft volt, amely előirányzatot a Kormány év 

közben további 7 milliárd forinttal megemelte. A közfoglalkoztatási bér mértéke 2022. január 

1-jétől a mindenkori minimálbér 50%-ához lett igazítva (17%-os mértékű volt a növekedés). 

2023. január 1-jétől a közfoglalkoztatási bér 116 000 Ft-ra (16%-os mértékben), a közfoglal-

koztatási garantált bér 148 200 Ft-ra (14%-os mértékben) emelkedett. 

Ezt követően a járási startmunka mintaprogramokat mutatta be. Ennek programelemei: mező-

gazdasági elem: növénytermesztés (takarmány- és konyhakerti növények, gyümölcsök, fóliás 

termesztés, állattartás) helyi sajátosságokra épülő elem (betonelemgyártás, faipari, varrodai 

tevékenységek, tésztagyártás, savanyítás, tartósítás, stb.) és a szociális jellegű elem (úthálózat 

karbantartása, illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása, belvízelvezetés, stb.).  
2022-ben az ország 1184 kedvezményezett településén összesen 32,9 ezer fő egész éves fog-

lalkoztatása valósult meg 55,5 milliárd Ft tárgyévi forrás biztosításával.  

Ezt az országos közfoglalkoztatási programok bemutatása követte. A támogatotti kör: vízügyi 

igazgatóságok, vízgazdálkodási társulatok, állami erdőgazdaságok, nemzeti park igazgatósá-

gok, rendészeti és katasztrófavédelmi szervek, Magyar Honvédség, vasúti pályahálózat-

működtetők, egyházak és karitatív szervezetek, egyéb költségvetési szervek és nonprofit szer-

vezetek.   

Jelentősebb országos mintaprogramok: közutak és környezetük karbantartására irányuló prog-

ram (Magyar Közút Nonprofit Zrt.), parlagfű-mentesítési program (önkormányzati és állami 

tulajdonban lévő területeken), idősügyi Infokommunikációs modellprogram (Segítő Kezek az 

Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft.) hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (hajlékta-

lan és egészségkárosodással, fogyatékossággal élő, aktív korú álláskereső személyek) foglal-

koztatása. 

Beszélt a közfoglalkoztatottak képzéséről. Két projektet említett. Az egyik a GINOP-6.1.1. 

„Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt (2016-tól) 

Jellemzői: 2016. februári indulás óta valamennyi indikátor 100% felett teljesült, 112,98 ezer 

fő közfoglalkoztatott került képzésbe, a képzés sikeres befejezése, valamint a lemorzsolódás 

megakadályozása érdekében 107,26 ezer fő vett igénybe mentori segítséget, 103,77 ezer fő a 

képzését sikeresen befejezte. A másik program az Emberi Erőforrás Operatív Program Plusz 

(2027-ig): Jellemzői: a „Közfoglalkoztatottak munkaerőpiaci integrációja” elnevezésű intéz-

kedés, 25,775  milliárd Ft keretösszeg, 23 125 fő képzésbe vonása. 

Ezt követően a közfoglalkoztatási támogatások közvetett hatását ismertette 2011-től napjain-

kig. A közfoglalkoztatási programok támogatására kifizetett keret: 1 960,68 milliárd Ft volt. 

A felhasznált forrásból a bér jellegű költségek összege: 1 639,66 milliárd Ft (83,62%), a beru-

házási költség: 107,60 milliárd Ft (5,5%), az egyéb működési költség (munkaruha, munkaesz-

köz stb.): 194,9 milliárd Ft (9,9%). Állami bevételek és megtakarítások összege: 764,74 milli-

árd Ft (39,2%), mely a közfoglalkoztatók által befizetett adókat és járulékokat, a közfoglal-

koztatottak béréből levont SZJA-t  és járulékokat foglalja magában. 

Ezután az elmúlt évek eredményeiről beszélt, melyek az alábbiak: A társadalom legalsó réte-

geit nagy tömegben szólította és szólítja meg jelenleg is. Állami munkahely teremtési eszköz 

az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudó álláskeresők részére. A kistelepülések 

számára a településfejlesztési források bővülését jelenti. Lehetővé teszi a helyben előállított 

minőségi élelmiszerekhez történő hozzájutást. A helyi közösség számára elősegíti az élhető, 

tiszta, rendezett település kialakítását és fenntartását. Erősíti a közbiztonságot és a település 



8 
 

lakosságmegtartó erejét, enyhíti az idős lakosok elszigetelődését. Az egyén szempontjából 

biztosítja a munkavégzés lehetőségét, erősíti a közösséghez tartozás érzését és az önbecsülést, 

lehetőséget nyújt új készségek/képességek/ismeretek elsajátítására, javítja az elhelyezkedés 

esélyét. 

Ezt követően ismertette a fejlesztési támogatásokat a közfoglalkoztatásban, melyet a kedvez-

ményezett települések gazdaságélénkítő programjának ismertetése követett. 

Közfoglalkoztatási pilot beruházási program (2016)  

A pályázaton nyertes 12 közfoglalkoztató átlagosan 114 fő közfoglalkoztatásával indított köz-

foglalkoztatási mintaprogramot, összesen 2172 millió Ft támogatási összeggel, a már meglévő 

állattartási programjából származó hús- és tejtermékek feldolgozásához szükséges termelői 

kapacitás létrehozására.  

Hűtőkapacitások bővítése a mezőgazdasági mintaprogramokban (2016) 

19 megye 100 járásának 332 településén a hűtőkapacitások bővítése során mindösszesen 403 

darab hűtőkamra beszerzése történt meg, mindösszesen 1322 millió Ft támogatásból.  

Magas hozzáadott értékű programok (2017-2018) 

12 közfoglalkoztató átlagosan 164 fő közfoglalkoztatásával megvalósuló közfoglalkoztatási  

mintaprogramot indított 1590 millió Ft támogatási összeggel a mezőgazdasági termelés során 

előállított termények feldolgozásához kapcsolódó kapacitások kiépítésére, már meglévő kapa-

citások felújítására és bővítésére, a mezőgazdasági termékek feldolgozására kialakított beru-

házások üzemeltetésére, valamint egyéb termelésre és feldolgozásra irányuló programok 

megvalósítására. 

Védőgázas vákuumcsomagoló gépek, aszalógépek és csomagolóanyagok, valamint faaprító 

gépek beszerzésének támogatása (2017) 

A mezőgazdasági közfoglalkoztatási programok során előállított növényi és állati eredetű 

termékek csomagolását szakhatóság által regisztrált/engedélyezett létesítményekben megvaló-

sító, illetve közétkeztetést biztosító önkormányzatok vehették igénybe a támogatást. 270 tele-

pülés 655 millió Ft támogatásban részesült az eszközök beszerzésére. 

 

A kedvezményezett települések gazdaságélénkítő programjának eredményei az alábbiak: he-

lyi munkahelyteremtés, termelő kapacitások, helyi szolgáltatások fejlesztése, létrehozása ha-

tékonyan hozzájárul a gazdasági mutatók alapján elmaradott települések hátrányainak csök-

kentéséhez, piaci munkahelyek jönnek létre, bővül a helyi foglalkoztatás, javul a vidék lakos-

ságmegtartó képessége.  A program I-III. ütemében 93 település 94 fejlesztési elképzelése 

valósul meg,  összesen 17,937 milliárd Ft összegű támogatást biztosított a Belügyminisztéri-

um,  351 új piaci munkahely jön létre. 

Jellemző beruházások voltak: közétkeztetés bővítéséhez kapcsolódó konyhafejlesztés, szál-

láshely, vendégház kialakítása, pékség kialakítása, építőipari, mezőgazdasági szolgáltatáshoz 

kapcsolódó eszközbeszerzés, térkőgyártás kialakítása, szivacsgyártás, gyepszőnyeggyártás, 

zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem fejlesztése, savanyító és tésztagyártó üzem kialakítása.   

Végezetül a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetekről esett szó, me-

lyek a járási startmunka mintaprogramok értékteremtő, termelő tevékenységet folytató pro-

jektjeire építve kerültek megalapításra, és munkahelyeket teremtenek a hátrányos helyzetű 

térségekben. 2022. év végén 255 a közfoglalkoztatás alapjain szerveződött, ún. start szociális 

szövetkezet működött az országban. A szociális szervezetek támogatása az alábbiak szerint 

történik: OFA Nonprofit Kft. „Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező közfoglal-

koztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek támogatása” program kezelése, 140 ked-
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vezményezett (1000 fő munkaviszonyban történő foglalkoztatása), fókuszban a Piac, Igény-

kosár programelemek. Magyar Termék Védjegy megszerzéséhez segítjük a szövetkezetek 

termékeit (26 szociális szövetkezet 103 terméke „Magyar termék”, 49 terméke pedig „Hazai 

Termék” védjegy használatának jogát szerezte meg). 2023-ban 300 millió Ft került átcsopor-

tosításra munkahelymegőrző, valamint az energiahatékonyságot növelő pályázathoz.  

Dr. Richly Gábor megköszönte a tartalmas előadást. Elmondta, hogy jó volt hallgatni a 

konkrét számadatokat és a jó gyakorlatokat is. A leszakadó csoportok állami támogatása nem 

csak kötelezettség,  hanem a társadalom jövőjének kulcskérdése is, hogy ezen csoportok is 

hasznos tagjává váljanak a társadalomnak és a nemzetgazdaságnak.  

Ezt követően felkérte az oldalakat, hogy tegyék meg hozzászólásaikat. 

Oldalak hozzászólásai 

Egyházi oldal: Az oldal szószólója megköszönte az igen átfogó és ezen belül részletes elő-

adást. Elmondta, hogy a környezetében igen sok a hajléktalan ember. Az önkormányzat segít-

ségét kérve próbálják őket kiemelni ebből a helyzetből. Főként roma származásúak. Legtöbb 

esetben nem a lustaság az akadály, hanem a mentális sérültségük. A közfoglalkoztatás esetén 

sokszor felmerül a források hiánya. Kérésként tette fel, hogy az önkormányzat, vagy az állam 

finanszírozza ezt a foglalkoztatási formát? 

Bak Péter hozzátette, hogy örömére szolgált, hogy a részletes beszámoló külön említette az 

egyházakat és a civil szervezeteket. Az egyházak nagyrészt a közfoglalkoztatottak táborából 

találnak önkéntes partnereket. Kiemelte az egyházi fenntartású temetők karbantartását e tekin-

tetben. 

Művészeti Oldal: Az oldal szószólója megköszönte az előadást, különös tekintettel a törté-

nelmi visszatekintésre. Ez egy sikertörténet. Nagy mentális hatással bír társadalmunkra. Egy 

kritikai megjegyzéssel élt: A pozitív eredmények nem hallhatóak kellőképpen. Gratulált és 

további jó munkát kívánt.  

Gazdaság képviselői oldal: Az oldal szószólója megköszönte az előadást, melyet jó volt 

hallgatni, és elismerte a közfoglalkoztatásba fektetett hatalmas munkát. Nagy eredménynek 

tartja azt, amit ezen a területen a kezdeti nehézségek ellenére sikerült megvalósítani. Minisz-

terelnök úr egyik fontos elhatározása, mely szerint segély helyett munkát kell adni az embe-

reknek, tökéletesen meg tudott valósulni. A másik célkitűzés, mely szerint a kormány 10 év 

alatt 1.000.000 munkahelyet teremt, szintén meg tudott valósulni a számadatok ismeretében. 

Ezek az emberek hasznos munkát végeznek. Ennek a mozgalomnak a lényege, hogy rendben 

van az ország, a települések, utakat, járdákat szegélyező területek. További sok sikert kívánt a 

munkához.  

Civil oldal: Az oldal szószólója gratulált a lelkesítő előadáshoz. Megnyugtatónak tartja, hogy 

ilyen biztonságos kezekben van a terület. Fontos a munkaalapú társadalom létrehozása. Ennek 

a célnak fontos pillére a közfoglalkoztatás, mely létrehozza a társadalom reintegrációját, 

melynek eredményeképpen társadalmi haszon keletkezik. Az emberek a munkavégzés mellett 

tagjaivá válnak egy közösségnek, ennek segítségével nő a vidék lakosságmegtartó képessége. 

Egyetértett azzal a korábbi felvetéssel, hogy a kommunikációnak markánsabbnak kellene len-

nie e tekintetben. 

A Baptista Szeretetszolgálat munkatársa megköszönte annak a két dolognak az említését, 

amelyben együtt tudnak működni. Az érintett személyek oldaláról nagy megbecsülést ered-
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ményez az, ha munkavégzés eredményeképpen jövedelmet szerezhetnek, kivívva ezzel a kö-

zösség és saját megbecsülésüket. Ez a legnagyobb mentális tevékenység. Megköszönte a 

Kormánynak, Belügyminiszter Úrnak és Államtitkár Úrnak a támogatását.  

Munkavállalói oldal: Az oldal szószólója megköszönte a kiváló előadást. Gratulált az elvég-

zett munkához, melyet méltán nevezhetünk magyar sikertörténetnek. Megállapította, hogy jó 

kezekbe került ez a terület. 2010-ben igen magas volt a segélyezettek száma, ezt a munkával 

rendelkező emberek gyakran nehezményezték. Kiss Péter akkori miniszter úr is említést tett 

arról, hogy családapák nagy számban nem indulnak reggelente munkába, gyermekeik előtt ez 

lesz a követendő minta, ez semmiképpen nem megengedett. Ennek ellenére a közmunkaprog-

ramot eleinte igen sok kritika érte. Ez a program egy jó megoldás arra, hogy a társadalom 

azon tagjai, akik önállóan nem tudják megélhetésüket biztosítani, így egyrészt ellátottak le-

gyenek, másrészt pedig segítséget kapjanak a társadalomba való visszailleszkedéshez. Ezekről 

az emberekről gondoskodni kell. Számuk mostanra csökkent, egy részüknek sikerült a mun-

kaerőpiacra visszakerülni. Vita tárgyát képezte a bérezésük, képzésük is, azonban ez is ered-

ményesnek bizonyult. Kiemelte a társadalmi igazságosság szempontját is. Ne szociális jelleg-

gel kerüljön támogatásra a rászoruló, hanem ebben a formában tisztességes, emberi támoga-

tást kaphat.  

Tudomány képviselői oldal: Az oldal szószólója egyetértett helyettes államtitkár úr átfogó 

előadásában elhangzottakkal. A közmunkások elhelyezkedési esélyei évről-évre nőttek. Ezt 

támogatta az egyre javuló gazdasági helyzet és az egyre feszesebbé váló munkaerő piaci hely-

zet. Míg korábban 15% volt annak az esélye, hogy a közmunkás egy éven belül el tud helyez-

kedni a munkaerő piacon, 2020-ra ez elérte a 25%-ot. Ebben az elhelyezkedési arányban 

azonban jelentős területi eltéréseket figyelhetünk meg. Hátrányban van e tekintetben Észak 

Magyarország és Dél Dunántúl. Megállapítható az is, hogy míg 2014-ben 41% volt a kizáró-

lag általános iskolát végzettek száma a közfoglalkoztatottak között, ez 2022-re 63%-ra nőtt. 

Személyre szabottabb képzéseket és munkahelyteremtő programokat kell számukra nyújtani, 

ami tükröződött az elhangzott előadásból is. A különösen hátrányos helyzetű személyek vo-

natkozásában tette fel a kérdést, hogy mekkora részük lehet képes a munkaerőpiacra való 

visszakerülésre? Szükséges-e elvi alapon nagyobb jogi változtatás a közfoglalkoztatást szabá-

lyai vonatkozásában, ha igen, milyen irányú változás várható? 

Kormányzati előterjesztő viszontválasza (7 perc) 

Helyettes Államtitkár úr elmondta, hogy ők is érzékelik azt, hogy akik a közmunka program-

ban részt vesznek, vagy éppen nem vesznek részt, mentális, szociális és egészségügyi problé-

mákkal küzdenek, halmozottan hátrányos helyzetben vannak, hiszen a tartós munkanélküliség 

kikezdi az embereket. Ezeket az embereket éppen ezért nem a hagyományos foglalkoztatáspo-

litika eszközeivel kell kimozdítani a helyzetükből, mert az nem fog megoldást nyújtani. Azon 

személyek, akiket korábban az önkormányzatok nem szívesen vettek fel, megfelelő program-

mal való felkészítés után alkalmassá válhattak a közfoglalkoztatásra. Volt egy ilyen kezdemé-

nyezés is.  

A kommunikáció valóban nem túl erős, azonban elmondta, hogy minden évben vannak köz-

foglalkoztatási kiállítások minden megyében, valamint a Vajda Hunyad Várában volt egy 

nagy rendezvény is, amit idén szeretnének ismételten megrendezni. A helyszín még nem vég-

legesített.  

A munkaerőpiaci statisztikákat ért kritikák vonatkozásában elmondta, hogy a statisztika készí-

tésének módszerei évek óta változatlanok. Foglalkoztatottnak számítanak mind a közmunká-

ban részt vevők, mind pedig a képzések résztvevői. Elmondta, hogy egyre gyengébb humán 



11 
 

erőforrás jelenik meg a közfoglalkoztatásban. A szabályozásban nem terveznek változtatást, 

korábban folyamatosan alakították azt az igényeknek megfelelően, úgy érzi ezzel már elmen-

tek a falig. Kiemelte a közfoglalkoztatás eredményeként az önkormányzati vagyon növekedé-

sét, valamint az egyházakkal való pozitív és eredményes együttműködést. Végezetül arra kér-

te a jelenlévőket, hogy dolgozzunk tovább együtt annak érdekében, hogy mások is dolgozni 

tudjanak. 

3./ Egyebek:  

Az egyebek napirendi pont keretében Elnök Úr tájékoztatta a plénumot a plenáris ülést meg-

előző oldalelnöki ülésen hozott döntésekről az alábbiak szerint: 

Az ülésen megvitatott napirendi pontok az következők voltak: 

1. A szerb és a magyar NGTT együttműködésére vonatkozó előzetesen meg-

küldött dokumentumtervezet 

2. A nemzetközi NGTT szervezetek legutóbbi online megbeszélésén elhang-

zott tervezett csereprogramhoz való csatlakozás lehetősége  

3. A munkavállalói oldal részéről Dr. Cser Ágnes felvetése az EGSZB REX 

Szekció elnökének meghívásával kapcsolatban 

 

1.  A szerb és a magyar NGTT együttműködésére vonatkozó előzetesen 

megküldött dokumentumtervezet 

Előzmények: Prof. Dr. Báger Gusztáv úr soros elnökként a szerb NGTT főtitkárá-

val és munkatársaival 2022 őszén megrendezett athéni konferencián áttekintették a 

két ország tanácsának együttműködési területeit. A november végén megrendezett 

belgrádi találkozón folyatódott kapcsolatépítés eredményeképp Báger professzor úr 

összeállított egy együttműködési programtervezetet.  

A témajavaslatok a következők: 

- a fenntartható fejlődés  

- az éghajlatváltozás hatásai 

- a “dobd el és vegyél újat” fogyasztói mentalitás 

- a határon átnyúló foglalkoztatás lehetőségei 

- az illegális bevándorlás és a határvédelem 

 

Az oldalelnöki ülés ezen túl elfogadott még egy témát, a Szerbia várható EU-s csat-

lakozása szempontjából hasznos tapasztalatok megosztását. Egyhangúlag támogatta 

továbbá, hogy a dokumentumnak a szerb fél általi pozitív fogadása esetén szerb-

magyar kapcsolatot ápoló hazai munkacsoport felállításával, külön finanszírozást 

nem igénylő formában folytatható a munka. Erről a későbbiekben, amennyiben 

aktuálissá válik, tájékoztatni fogjuk a plenáris ülést. 

 

2. A nemzetközi NGTT szervezetek legutóbbi online megbeszélésén el-

hangzott tervezett csereprogramhoz való csatlakozás lehetősége 
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Előzmények: 2022. december 19-én az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

gazdasági és társadalmi tanácsokkal és a civil társadalommal történő kapcsolattar-

tásért felelős részlege videokonferenciát szervezett a különböző nemzeti gazdasági 

és társadalmi tanácsok (NESC) képviselőivel. A konferencia célja az egyes orszá-

gok tanácsai érdekeltségének és lehetőségeinek felmérése volt azzal kapcsolatban, 

hogy részt vennének-e egy, az Európai Gazdasági és Társadalmi Tanács és az 

egyes Tanácsok közötti csereprogramban. Szintén célja volt a konferenciának a 

csereprogram adminisztratív és anyagi megvalósíthatóságának vizsgálata.  

Az oldalelnökök egyhangú álláspontja szerint mivel az NGTT a már kialakult nem-

zetközi és európai szervezetekben megtalálta a helyét, és ez az új kezdeményezés 

nem adekvát formája az együttműködésnek, valamint mivel az NGTT fő tevékeny-

sége nem a nemzetközi kapcsolatok ápolása, ezért ezzel a lehetőséggel nem kíván-

nak élni.  

 

3. A munkavállalói oldal részéről Dr. Cser Ágnes felvetése az EGSZB 

REX Szekció elnökének meghívásával kapcsolatosan 

 

Előzmények: Cser Ágnes, az NGTT Munkavállalói Oldalának képviselője, a He-

tedik Szövetség elnöke 2022. december 9-én megtartott plenáris ülésen felvetette, 

hogy szükséges lenne meghívni az Európai Gazdasági és Szociális Tanács 

(EGSZB) képviselőit az NGTT egyik plenáris ülésére.  

Ezt követően még 2022 decemberében Cser Ágnes asszony meghívó levelet készí-

tett elő Dimitris Dimitriadis, az EGSZB REX Szekciójának elnöke részére, amely-

ben az NGTT soros elnöke felkérné, a REX Szekcióval látogasson el Budapestre és 

vegyen részt egy az NGTT-vel közösen tartandó budapesti konferencia megszerve-

zésében. A konferencia célja: mobilizálni a civil társadalom szereplőit az Ukrajná-

ban zajló háború minél hamarabb történő befejezése érdekében. 

Az oldalelnökök egyhangúan egyetértettek abban, hogy az NGTT nagyra értékeli a 

javaslatot, de mivel egyrészt a kormányzati kapcsolatra, és az NGTT által fontos-

nak tartott témák magyarországi megismertetésére szeretné helyezni a hangsúlyt, 

másrészt az orosz-ukrán háború vonatkozásában már kiadott egy állásfoglalást, 

amely tartalmazza, hogy mielőbb véget kell vetni a háborúnak, ezért az az állás-

pontja, hogy nem aktuális sem a REX Szekció Budapestre hívása, sem pedig egy 

REX-NGTT közös budapesti konferencia megszervezése a háború lezárása érdeké-

ben.  

 

Ezt követően Dr. Richly Gábor kérdést intézett a jelenlévőkhöz, hogy akar-e vala-

ki az elhangzottakhoz hozzászólni, vagy bármely más tekintetben az egyebek napi-

rendi pont keretein belül bármit előterjeszteni.  

Dr. Cser Ágnes üdvözölte Elnök Urat soros elnöki minőségében, és megköszönte 

a korrekt ismertetését az oldalelnöki ülésen elhangzottaknak. Ezt követően megin-

dokolta korábbi javaslatát. 
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Dr. Richly Gábor megköszönte a hozzászólást. 

Az Egyebek napirendi ponthoz több hozzászólás nem lévén Dr. Richly Gábor 

az ülést berekesztette. 


