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Interpelláció

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 121 . § (1) bekezdése alapján, interpellációt kívánok
benyújtani Dr. Kásler Miklós Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez,

„Hány százezerforint jutalmat ért néhány ezer forintnyi szegényeknek adott támogatás?
Miért a fideszes haverokat támogatja az Emberi Er őforrások Minisztériuma a szegénységbe n

élő családok helyett? ”
címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) körül számos botrány vol t
az utóbbi időkben. Eleve több évet késett a program beindítása, a rászorulókhoz csupán a
választások előtt jutott el némi segítség, persze ez sem véletlenül pont akkor. De a választáso k
előtt bőven jutott a minisztériumi dolgozóknak is, akiknek egy része bizonyára hasznos munká t
végez, bár feltehetően sok köztük a mindenhol megjelen ő , markát tartó fideszes haver is .
Több mint kétezer emberét jutalmazta meg Balog Zoltán még emberi erőforrások
minisztereként a választás előtt . Fejenként átlagosan 2 millió forint volt a bónusz . Összesen
4,268 milliárd forint bónuszt kaptak az Emberi Erőforrások Minisztériumában az unió s
támogatáslehívások felpörgetéséért – derült ki a tárca által a sajtónak a közérdekű
adatigénylésére adott válaszából . Miközben a már említett, legszegényebbeket segítő program a
mai napig nem ért révbe .
A hivatalos nevén céljuttatás feltétele az volt, hogy a minisztérium teljesítse a
kormányhatározatban előírt kifizetési munkaterv számait . Ebben 2017. június végéig 80, 5
milliárd, az év végéig 244 milliárd (minimumként 64,4 milliárd, illetve 195,2 milliárd) forinto s
célszám szerepelt az emberierőforrás-fejlesztési operatív programból . A másik, a rászoruló
személyeket támogató operatív programból ehhez képest elhanyagolható összegeket, 100 ,
illetve 400 millió forintot (minimálisan 80 millióval, illetve 200 millióval) irányoztak elő .
Az uniós támogatások minél gyorsabb lehívásában közrem űködő apparátus tagjainak busá s
bónuszt, 100 százalékos teljesítés esetén akár két évi munkabérnek, illetménynek megfelel ő
összeget helyeztek kilátásba.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megküldött adatok szerint a június 30-i mérés i
pontig elért teljesítmény alapján összesen 1 588 059 040 forint céljuttatást fizettek ki, és 2126



fő részesült a különpénzbő l . Az év végéig (pontosabban az idén január végére tolt mérési
pontig) teljesítettek alapján pedig 2 680 412 320 forintot fizettek ki összesen 2068 dolgozónak .
Ezzel Balog Zoltán lekörözte a korábbi Lázár-féle Miniszterelnökséget, ahol 642 jutalmazottró l
számoltak be a sajtónak. Becslések szerint, ha a többi érintett minisztériumban csak a
legszerényebb támogatástömeget menedzsel ő emberminisztérium bő 4 milliárdjához hasonló
apanázst osztottak fel a dolgozóik között, akkor is 16 milliárd forint összjutalomnál tartanánk .
Egy minisztériumi dolgozó elmondása szerint referensi szinten 1-12 havi, vezet ő i szinten és az
őket körülvevő legszorosabb körökben (például a kabinet tagjainak) 12-24 havi juttatás t
oszthattak az elő írt célfeladatok alapján .
Az uniós támogatások minél gyorsabb lehívását honoráló jutalmat ugyancsak uniós pénzb ől, a
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Programból fizették . Olyan dolgozók i s
kaptak ebb ő l a pénzbő l, akiknek semmi közük nem volt az uniós pályázatokhoz .
Ha igaz, akkor az uniós támogatásoknak csak töredékét fizette ki eddig Brüsszel, döntő részét a
magyar költségvetésbő l elő legezték meg. Így valójában arról van szó, hogy a virtuális unió s
támogatáskifizetést valóságos uniós pénzzel jutalmazták .

Mindezek miatt kérdezem Miniszter Úrtól :

• Mi lett az évek óta beharangozott Rászoruló Személyeket Támogató Operatív

Programmal?

• Kik, mikor és milyen összegű támogatást kaptak a több tízmilliárdos uniós

projektből?

• Mennyi pénzt fordítottak a szegények támogatása helyett a minisztériumi dolgozó k

jutalmazására? Hány százezer forint jutalmat ért néhány ezer forintny i
szegényeknek adott támogatás? Valóban olyan jól dolgoztak ezen a programon a z

apparátus tagjai, hogy megérdemlik a többhavi jutalmakat, miközben embere k

nyomorognak?

• Miért pont a választások előtt történt a jutalomosztás? Miért ilyen módon adna k

többletfizetést a dolgozóknak? Miért nem rendezik törvényi szinten a

köztisztviselők, kormánytisztviselők bérét, akiknek 10 éve nem emelkedett az

alapilletménye ?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2018 . május 28 .

Ba góné Borbély
országgyűlési képviselő

(MSZP)
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