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Újfent megköszönve a megtisztelő felkérést, ezúton szeretnék lemondani a munkacsoport 

tagságomról. Döntésemet lényegében ugyanazok az okok magyarázzák, amelyeket Kulinyi Márton 

lemondásakor 2015 októberében már jelzett, és amelyekben nem tapasztaltam változást az elmúlt hét 

hónapban. 

A közszolgálatról, illetve a jó kormányzásról szerzett elméleti és gyakorlati tapasztalataim alapján úgy 

vélem, hogy egy kutatókból és szakpolitikai szakértőkből álló bizottság több ponton is képes lehet 

segíteni egy szaktárca döntés-előkészítő munkáját.  

Ha az adott szakterületen nagyon hiányos a rendelkezésre álló elméleti és empirikus tudás, egy 

szakértői bizottság előkészítheti olyan tudományos kutatások megrendelését, amelyek ezeket a 

hiányokat pótolják. Ha az empirikus alapok legalább részben rendelkezésre állnak, a bizottság (szükség 

szerint további szakértők felkérésével, esetleg kisebb kutatásokkal kiegészítve ismereteit) zöld könyvet 

készíthet, amelyben összegzi a szakpolitikai terület problémáit és felvázolja a szakmailag megalapozott 

megoldási lehetőségeket (amelyek között már politikai feladat a választás) és ezek várható hatását. Ha 

nincs kormányzati szándék ilyen léptékű, megalapozott stratégia kidolgozására, akkor a szakértői 

bizottság vállalhatja azt is, hogy egy-egy beavatkozás előtt szakmai alapon véleményezi a kormányzati 

terveket. A bizottság munkájának akkor van értelme, ha a döntéshozókkal párbeszédet folytat és 

valamilyen mértékben hatással van a kormányzati döntésekre.  

A Munkacsoport 2015 július 29-én alakult meg. A Belügyminisztérium honlapján közzétett ismertető 
szerint feladata többek között a „közfoglalkoztatás-tervezés, - irányítás és - fejlesztés elméleti, szakmai 
kereteinek kialakítása”, ezen belül például a “fejlesztésre vonatkozó javaslatok és a hasznosnak ítélt 
célkitűzések megfogalmazása az előzőleg kialakított szakmai koncepció és az érvényes kormányzati 
stratégia összevetésével.” 

A megalakulása óta eltelt idő alatt a munkacsoport összeállította a hiánypótló kutatások listáját, és 

közreműködött egy, a Titkár asszony által előkészített helyzetkép véleményezésében illetve egy a tárca 

által megtervezett konferencia lebonyolításában. Az ennek során megfogalmazott kritikus 

észrevételeire a tárca döntéshozóitól nem kapott érdemi visszajelzést. Nem vett részt sem a 2015 

őszén közzétett, "A közfoglalkoztatás főbb prioritásai 2015. évben, a 2016. évi tervezés alapelvei" című 

kormányzati dokumentum, sem a 2016 februárjában elfogadott a közfoglalkoztatás 2016. évi céljairól 

szóló 1040/2016. kormányhatározat előkészítésében. 
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Mindeközben a magyar kormány tavaly 270 Mrd, idén 340 Mrd forintot tervezett és tervez elkölteni a 

közfoglalkoztatási programokra, azaz több mint négyszer annyit, mint 2011-ben és töbszörösét annak 

a keretnek, amelyet a jóval eredményesebben működő aktív munkaerőpiaci programokra biztosít.  

Azt gondolom, hogy a meglévő kutatások és monitoring adatok alapján egyértelműen megállapítható, 

hogy a tömeges közfoglalkoztatás sem rövid, sem közép, sem hosszútávon nem képes csökkenteni a 

munkanélküliséget és a szegénységet, és a helyi fejlesztések finanszírozásának sem biztosít hatékony 

kereteket, A fent említett kormányzati tervekből világosan látszik, hogy a döntéshozók más 

véleményen vannak, ám a bizottság eddig munkája során nem volt hatásom erre a véleményre és 

feltételezhető, hogy a jövőben sem lesz.  

Ezért a bizottságban való részvételemnek további értelmét nem látom. Az eddigi együttműködést 

köszönöm. 
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