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Napirendi javaslat

1. a) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
törvényjavaslat (T/1062. szám) (Általános vita)

b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetési végrehajtásának ellenőrzéséről (1062/1. szám)

2. Egyebek



- 4 -

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke
Kara Ákos (Fidesz), a bizottság alelnöke
Kontur Pál (Fidesz)
Kovács Ernő (Fidesz)
Nagy István (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz)
Vécsey László (Fidesz)
Karvalics Ottó (KDNP)
Spaller Endre (KDNP)
Dr. Nemény András (MSZP)
Kiss Péter (MSZP)
Bertha Szilvia (Jobbik)
Kaufer Virág (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Varga József (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) Karvalics Ottónak (Fidesz)
Dr. Karakó László (Fidesz) Spaller Endrének (Fidesz)
Kontur Pál (Fidesz) megérkezéséig Nagy Istvánnak (Fidesz)
Polics József (Fidesz) Kovács Ernőnek (Fidesz)
Egyed Zsolt (Jobbik) Bertha Szilviának (Jobbik)

A bizottság titkársága részéről

Farkasné dr. Molnár Valéria, a bizottság főtanácsadója

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Németh Nóra főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Lődiné Cser Zsuzsanna osztályvezető (Állami Számvevőszék)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 05 perc.)

Elnöki bevezető

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Kéz’
csókolom, szép napot kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait, meghívott előadóinkat, a
bizottság ülésén érdeklődő részvevőket. Az őszi plenáris ülésszak első bizottsági ülését
kezdjük a mai délután folyamán. A határozatképesség tekintetében szakértő asszony még az
ellenjegyzéseket pontosítja, de úgy látom, befejezte. Köszönöm szépen. Akkor a
határozatképesség tekintetében azt szemre is meg tudtuk állapítani, hogy határozatképesek
vagyunk. Közben Bertha Szilvia képviselőtársunk is megérkezett, aki, gondolom, Egyed Zsolt
helyettesítéséről is gondoskodik. Így a helyettesítések tekintetében Varga Józsefet Kara Ákos,
dr. Czira Szabolcs képviselő urat Karvalics Ottó, dr. Karakó László képviselő urat Spaller
Endre képviselőtársunk, Kontur Pált pedig Nagy István, Polics Józsefet pedig Kovács Ernő
képviselőtársunk helyettesíti. Így a már előbbiekben jelzett Bertha Szilvia képviselő asszony
helyettesíti Egyed Zsolt képviselő urat, teljes létszámban, tizennyolcan vagyunk jelen a
bizottsági ülésen, tehát a határozatképességünk a Házszabály 70. §-ának (1) bekezdése alapján
történő elvárásokhoz illesztetten adott.

A napirend elfogadására teszek javaslatot. Képviselőtársaim megkapták elektronikus
formában a meghívót. Két napirendi pontot jeleztem tárgyalásra, az egyik a Magyar
Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, T/1062 szám alatt futó
törvényjavaslat általános vitájára, amely kapcsán az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar
Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről szóló 1062/1-es szám
alatt futó rész tárgyalását tesszük meg, illetve az egyebek napirendi pont szerepel
másodikként.

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki az elektronikus formában megküldött
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért. (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Egyhangúnak látom. Volt-e ellene valaki, tartózkodás volt-e? (Nincs jelentkező.) Köszönöm
szépen. Tehát egyhangú támogatás mellett elfogadtuk a napirendi pontokat.

Tárgyalási időkeret meghatározása tekintetében a szokásjog alapján járunk el, tehát
gyakorlatilag azt a formátumot követjük majd, az alelnök úrral egyeztetettek szerint és a
bizottság megerősítése alapján, hogy fél-egy órán belül a bizottsági ülés tartalmi ügyeit zárni
kívánjuk. Ha ebben egyetértés van. És nyilván azonos időkeret felhasználása mellett,
felváltva, először az ellenzéki oldal megszólalási lehetőségének biztosítása mellett végeznénk
a munkánkat. Amennyiben ez így elfogadható, akkor haladunk tovább. Nem látok más
véleményt, tehát akkor a szokásjog alapján haladunk.

Az első napirendi pontunk, akkor már nem ismétlem újra, szóról szóra, tehát a 2009.
évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvénytervezet és az ÁSZ-nak a jelentése. Itt
szeretném jelezni, nem biztos, hogy helyesen tudom, de nekem jelezték, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztériumból Szatmári Edina és Kajdi László vezető tanácsosokat, igen
látom, ők jelen vannak, Németh Nóra főosztályvezető asszony. Schlenkné Hayer Tímea
főosztályvezető asszony, dr. Mátyus Mihály főosztályvezető, Fekete László főosztályvezető-
helyettes urat is láttam, és az Állami Számvevőszék részéről pedig Lődiné Cser Zsuzsanna
osztályvezető asszony, Bamberger Mária tanácsadó, ő nincs jelen. Dombvári Nóra számvevő
tanácsos, Vasváriné Molnár Judit számvevő és Szilágyi Gyöngyi és Horváth József
főtanácsadók. Köszönöm szépen. Jelezte főigazgató-helyettes úr, hogy ő is részt vesz az
ülésen, bár nem volt a korábbiakban a meghívottak között feltüntetve, de ennek semmi
akadálya, köszönöm szépen, hogy megtiszteli az ülésünket. Azt majd önök egymás között
eldöntik nyilván, hogy az általános vita előtti bizottsági munkában melyikük vesz részt, vagy
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már, gondolom, el is döntötték, úgyhogy majd akkor, amikor a kormány és az Állami
Számvevőszék álláspontját ismertetik, kérem, hogy a jegyzőkönyv számára is ezt jelezzék.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
törvényjavaslat (T/1062. szám) (Általános vita) - az Állami Számvevőszék jelentése a
Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetési végrehajtásának ellenőrzéséről (1062/1.
szám)

Azt javaslom még a bizottság tagjainak, képviselőtársaimnak, hogy a vitában az
álláspontok és a kérdések egy körben hangozzanak, el hogyha egyetértünk, alelnök úr. A
bizottság tagjai megerősítik ezt? (Nincs ellenvetés.)  Akkor javaslom, hogy eszerint végezzük
a munkánkat, tehát az álláspontok és  a kérdések feltevésére egyszerre kerüljön sor.

De mielőtt erre sor kerül, azelőtt a kormány és az Állami Számvevőszék álláspontját
szeretnénk megismerni. Nem tudom, ki kezdi a szóbeli előterjesztését. Tessék parancsolni!

Németh Nóra szóbeli kiegészítője

NÉMETH NÓRA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Az
államháztartásról szóló törvény zárszámadással kapcsolatos rendelkezései szerint a
költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot a kormánynak a költségvetési évet követő

nyolc hónapon belül, augusztus 31-ig kellett benyújtania az Országgyűléshez, illetve a
benyújtást megelőző két hónappal, június 30-ig az Állami Számvevőszéknek. Ezeknek a
határidőknek a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve a kormány határidőre eleget tett.

Néhány szóban a törvényjavaslat tartalmáról szeretnék beszélni. A gazdaságpolitika fő
vonásai: 2009-ben a reálgazdasági folyamatok a jelzettekhez képest kedvezőtlenebb alakulása
jellemezte, ennek tükrében a kormány a várható gazdasági visszaesés mértékére vonatkozó
prognózisát két részletben módosította, mellyel összefüggésben az államháztartási hiánycél is
módosult. A bruttó hazai össztermék 2009 egészében 6,3 százalékkal csökkent, melynek
alapvető oka, hogy a külső kereslet jelentősen szűkült, illetve a belföldi felhasználás is súlyos
visszaesést szenvedett el.

Kicsit kiemelném a munkaerő-piaci folyamatokat. A foglalkoztatottak számának
csökkenése elérte a 2,5 százalékot, míg a munkanélküliségi ráta meghaladta a tíz százalékot, a
bruttó átlagkereset a nemzetgazdaság egészében csak fél százalékkal emelkedett.

Az államháztartás 2009. évi pénzforgalmi hiánya 1014,3 milliárd forintban teljesült,
ami a törvényi 2,8 százalékos államháztartási hiánycéllal szemben a GDP 3,9 százalékát tette
ki. Ennek különböző összetevői voltak: a központi költségvetés 2009. évi hiánya 743,7
milliárd forintban teljesült, az elkülönített állami pénzalapok tárgyévi, adott évi hiánya 31,4
milliárd forintos deficittel zárt, ezen belül meghatározó volt a Munkaerő-piaci Alap 58,6
milliárd forintos hiánya. A tébé pénzügyi alapjai 2009. évi pénzforgalmi egyenlege 156,7
milliárd forintos deficittel zárt, míg a helyi önkormányzatok 2009. évi hitel- és értékpapír
nélküli pénzforgalmi egyenlege –882,5 milliárd forintra teljesült.

Az állami feladatellátás funkcionális bemutatása kapcsán megemlítendő, hogy a
társadalombiztosítási és jóléti funkciókon belül a 2009. évben az előző évhez képest tovább
növekedtek a kiadások arányában a munkanélküli ellátások.

A központi költségvetés 2009. év végi, a számviteli szabályok szerint nyilvántartott
kincstári kört érintő bruttó adóssága 18964,9 milliárd forintot tett ki. Az unióval kapcsolatos
programok alakulásáról elmondható, hogy a megtervezett, eredeti előirányzathoz képest
összességében 84 százaléknak megfelelő uniós forrás került elszámolásra. Egyes területeken a
tervezetthez képest túlteljesülés volt megfigyelhető. Ilyen például az Új Magyarország
vidékfejlesztési program, illetve a kohéziós alap programjai, míg másoknál a tervezetthez
képest alacsonyabb forrásfelhasználás volt jellemző, például az Új Magyarország fejlesztési
terv esetében.
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Az Állami Számvevőszék T/1062/1-es számú jelentése foglalkozik a Magyar
Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzési kérdéseivel.

Itt az Áht.-ban előírt határidők megtartása mellett az Állami Számvevőszék részére
egyrészt átadtuk a törvényjavaslat-tervezetet, illetve biztosítottuk a helyszíni ellenőrzés
feltételeit, és folyamatos egyeztetés keretében az ÁSZ-megállapítások a törvényjavaslaton
átvezetésre kerültek, illetve a kifogások többségét elfogadva alakította ki az ÁSZ a jelenlegi
jelentését. Köszönjük szépen egyrészt a nagyon sok észrevételt, amelyet mindenképpen
megpróbálunk az elkövetkező időszakban hasznosítani és beépíteni a következő évi
zárszámadás elkészítésébe.

Néhány szóban beszélnék a bizottság területét érintő fejezeti, illetve elkülönített állami
pénzalap munkájáról. A foglalkoztatáspolitikát szolgáló feladatok alapvetően három prioritás
mentén valósultak meg: a munkahelyek megőrzésének elősegítése, a szociális ellátásban
részesülőket támogató, Út a munkához program megvalósítása, illetve az álláskeresők
foglalkoztatásának elősegítése, illetve foglalkoztathatóságának javítása, kiemelten kezelve a
hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetűeket. A pénzügyi forrást alapvetően
munkaerőpiac, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatok, illetve az Európai Szociális Alap
forrásai biztosították.

Ezek közül először a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetről mondanék
néhány szót. A minisztérium sarokszámai röviden: kiadási előirányzata, a 2009. évi eredeti
előirányzata 251,8 milliárd forint volt, a 2009. évi tényadat 328,8 milliárd forintra teljesült.
Ebből a bevétel eredeti előirányzata 41,8 milliárd forint volt, ami 91,2 milliárd forintban
teljesült, a támogatás pedig 210 milliárd forintban került tervezésre, ami 249,1 milliárd
forintban teljesült. A fejezeti kezelésű előirányzatok közül, amelyek a bizottság munkájához
kapcsolódnak, elsősorban néhány programot emelnék ki.

Foglalkoztatáspolitikai célú fejezeti kezelésű előirányzat volt az ÁFSZ fejlesztési
program, melynek egymilliárd 577,6 millió forint volt az eredeti előirányzata, illetve az ÁFSZ
működési tartaléka fejezeti kezelésű előirányzat 237,5 millió forintos eredeti előirányzattal.

A képzéssel támogatott közmunkaprogram eredeti előirányzata kétmilliárd forintban
került tervezésre és hatmilliárd 59,2 millió forintban teljesült. Itt a foglalkoztatási
szempontból hátrányos helyzetű területeken elsősorban a foglalkoztatási szempontból
hátrányos rétegek részére munka biztosítása volt a cél. 2009-ben 11 közmunkaprogram került
kiírásra, és mintegy kétezer településről kerültek ki a foglalkoztatottak, 14.500 fő
foglalkoztatása valósult meg.

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás
eredeti előirányzata 12 milliárd forint volt, ebből 16 milliárd 341,5 millió forint teljesült. A
támogatotti létszám több, mint húszezer fő volt.

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő
költségkompenzáció eredeti előirányzata 35,3 milliárd forint volt, 37,5 milliárd forintban
teljesült. Alapvetően két támogatási forma valósult meg ennek keretében, a rehabilitációs
költségtámogatás, illetve a költségkompenzációs támogatás. Előbbi keretében 21 védett
szervezet kérelem alapján jutott a támogatás összegéhez, és a megváltozott
munkaképességűek tényleges munkajogi létszáma december 31-én 19,8 ezer fő volt.

A költségtámogatásból kérelemre 42 szervezettel történt szerződéskötés és 6323 fő
megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását finanszírozták az előirányzat
terhére.

Az Országos Érdekegyeztető Tanács, illetőleg az ágazati párbeszéd bizottságok
szakmai programjainak támogatása a fejezeti kezelésű előirányzatot említeném még ebben a
körben, melynek eredeti előirányzata közel kétmilliárd forint volt. Az Országos
Érdekegyeztető Tanács szervezeteinek szakmai programjaira 1,7 milliárd forint, míg az
ágazati párbeszéd bizottságok programjaira 235,2 millió forint került felhasználásra.
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A Munkaerő-piaci Alapról mondanék néhány szót. A Munkaerő-piaci Alap bevételi-
kiadási előirányzata 419 milliárd 288,4 millió forintban került meghatározásra a költségvetési
törvényben. November folyamán az Országgyűlés elfogadta a költségvetési törvény
módosítását, melynek eredményeként a költségvetési befizetések összege 15 milliárd forinttal
mérséklésre került, így az alap kiadási előirányzata, a bevételi előirányzat változatlanul
hagyása mellett 404 milliárd 288,4 millió forintra módosult, így a tervezett GFS-egyenleg
plusz 15 milliárd forint lett. A bevételek tényleges összege 368 milliárd 448,7 millió forintban
teljesült, míg a kiadások összege 427 milliárd 32,4 millió forintot tett ki, így ennek
eredményeképpen az MPA 2009. évi GFS-egyenlege –58 milliárd 583,7 millió forint lett.

A kormány 2009 márciusában a költségvetési hiánycél tartása érdekében 23 milliárd
forintos egyenlegjavulás elérését tűzte ki célul, ami 14 milliárd forinttal történő
egyenlegjavulásban teljesült.

A bevételekről néhány szót. A Munkaerő-piaci Alap bevételeinek 50,8 milliárd forint
összegű alulteljesülése kettős hatás eredményeként alakult, egyrészt a munkaadói járulék, a
munkavállalói járulék, a vállalkozói járulék, a rehabilitációs hozzájárulás alulteljesülése,
illetve egyéb bevételek közül a területi és a központi egyéb bevétel, valamint a bérgarancia-
támogatások törlesztésének tervezettől történő elmaradása határozta meg az összegét,
másrészt pedig a szakképzési hozzájárulás, a szakképzési és felnőttképzési egyéb  bevétel,
illetve a TÁMOP intézkedések kifizetéseinek EU általi megtérítéséből származó bevételek
tervezetten felüli túlteljesülése együttes hatásaként alakult ki az egyenleg.

2009-ben az MPA tényleges bevételeinek 46,2 százaléka, azaz 170 milliárd 371,8
millió forint munkaadói járulékból, 26,1 százaléka munkavállalói járulékból folyt be, és a
vállalkozói járulékból képződött az alap bevételeinek 3,1 százaléka. Kiadási oldalon most első
körben sarokszámokat jeleznék. A foglalkoztatási alaprész 2009. évi tényleges kiadása 39,6
milliárd forint volt, a képzési alaprészé 19,5 milliárd, a rehabilitációs alaprészé 0,6 milliárd, a
szolidaritási alaprészére 139,6 milliárd, a vállalkozói járadék alaprészé 2,6 milliárd, a
bérgarancia alaprészé 9,2 milliárd, míg a működési alaprész 31,9 milliárd forintban teljesült.

Alaprészhez nem kapcsolódó jogcímeken az alábbi jogcímeken történtek kiadások: a
TÁMOP kiadásai, ezen belül a TÁMOP 1.1. munkaerő-piaci szolgáltatások és támogatások,
illetve TÁMOP 1.2. foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások jogcímeken, a társadalmi
párbeszéd programokra, a járulékkedvezmény visszatérítés jogcímen tranzakciós díj
kifizetésére, költségvetési befizetésekre, ezen belül a megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatásának támogatása, egyéb költségvetési befizetés, valamint közcélú
munkavégzés járuléka jogcímeken, illetve pénzeszköz átadások történtek a közmunka céljára,
EU-társfinanszírozásra, illetve a Nyugdíjbiztosítási Alapnak.

Én röviden ennyiben szerettem volna összefoglalni a zárszámadás számait. Kérem a
tisztelt bizottságot, hogy támogassa az általános vitára való alkalmasságot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Megadom a szót most az Állami
Számvevőszék képviselőinek. Azt szeretném kérni, hogy lényegi momentumokra terjedjen ki
az előterjesztésük. Köszönöm szépen. Parancsoljanak! 

Lődiné Cser Zsuzsanna szóbeli kiegészítője

LŐDINÉ CSER ZSUZSANNA (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselő Urak és Hölgyek! Tisztelt Meghívottak! Köszönöm szépen a lehetőséget.

Az Állami Számvevőszék alkotmányos kötelezettségének tett eleget a 2009. évi
zárszámadási törvényjavaslat ellenőrzésével. A részletes megállapításokat az ÁSZ-jelentés és
a függelék tartalmazza, ezért arra nem kívánok külön kitérni, csak néhány fontosabb tényt
emelnék ki, ahogy elnök úr is kérte.
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Az ellenőrzés célja, az fontos, hogy a törvényjavaslat megbízhatóságának értékelése és
annak vizsgálata volt, hogy valósághűen tükrözi-e a pénzügyi folyamatokat. A zárszámadást
megbízhatósági és szabályszerűségi szempontból ellenőriztük, nem volt célunk a végrehajtás
célszerűségi, eredményességi szempontokból vizsgálata.

A helyi önkormányzatok körében helyszíni ellenőrzést ebben az évben nem
végeztünk.

A vizsgálat során teljes körűen ellenőriztük az alkotmányos fejezeteket, a fejezeti
jogosítvánnyal rendelkező költségvetési címeket, a fejezetek igazgatási címeit és a fejezeti
kezelésű előirányzatok beszámolóit. Az ellenőrzés a korábbiakhoz viszonyítva szűkebb
intézményi kört érintett, hasznosítottuk az ellenőrzésünk során a minisztériumok belső

szerkezeti egységeinek megbízhatósági jelentéseit. Ennek összefoglaló tábláját a jelentés
melléklete tartalmazza.

A bizottság illetékességébe tartozó Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatási
beszámolóját figyelemfelhívó megjegyzéssel ellátott, elfogadó véleménnyel, a fejezeti
kezelésű előirányzatok beszámolóját korlátozott minősítéssel hitelesítettük. Az okokat a
függelék részletesen, a vonatkozó résznél tartalmazza.

A zárszámadás vizsgálata során az elkülönített állami pénzalapok és a
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai beszámolójának megbízhatóságát ebben az évben új
módszertan alapján ellenőriztük. Az alapokat megillető bevételeket a Számvevőszék
munkatársai vizsgálták, a könyvvizsgálat az alapok esetében az egyéb bevételekre, illetve
azok kiadásaira terjedt ki. A könyvvizsgáló megállapításait a korábbi gyakorlatnak
megfelelően hasznosítottuk.

A zárszámadási törvényjavaslat dokumentumának ellenőrzése, minősítése során
megállapítottuk, hogy a törvényjavaslat normaszövege és mellékletei egymással összhangban
állnak. Ugyanakkor nem biztosítja az átláthatóságot, az évek közötti összevethetőséget, nehéz
választ találni benne arra, hogy a kitűzött célok teljesültek-e valójában. Viszont, első

alkalommal adott számot a zárszámadás általános indoklása arra vonatkozóan, hogy a
költségvetés követelésállománya, annak alakulása és a változások fő okai hogyan alakulnak.
Ezt az ÁSZ évek óta kifogásolta, erre részletek paragrafusonként az államháztartási
törvénnyel egybevetve, a szabályszerűségi ellenőrzésnek megfelelően a jelentés 63. és 70.
oldalai között találhatóak.

A központi költségvetés 2009. évi hiányának kialakulásához több tényező hozzájárult.
A hiány alakulására csökkentőleg hatottak azok a kormányzati intézkedések, melyről a
kollégám az előbbiekben beszámolt, nem kívánom megismételni.

Az elkülönített állami pénzalapok hiányát, a Társadalombiztosítási Alap hiányait is
ismertette, amelyek nagyban hozzájárultak az államháztartás hiányának növeléséhez. A hat
alap, ami alkotta az elkülönített állami pénzalapok rendszerét, az is elhangzott, hogy abból
kiemelkedő előirányzatait tekintve a Munkaerő-piaci Alap, amely szintén hozzájárul az
elkülönített állami pénzalapok hiányának növekedéséhez. Az MPA az elmúlt években
felhalmozott maradványát a tárgyévben felhasználta, ahogyan azt a minisztérium
képviselőjétől is hallottuk. A Munkaerő-piaci Alap bevételeinek csökkenésében szerepet
játszott a gazdasági válság hatása, illetve további bevételkiesést okozott a járulékmértékek
csökkentése.

A pénzügyi helyzet romlását a kiadások belső arányaiban bekövetkezett kedvezőtlen
tendenciák is okozták. A gazdasági válság kezelésére a költségvetési hiánycél tartása
érdekébe a kormány kiadáscsökkentő intézkedéseket hozott, az MPA-t is érintően, ez is
elhangzott, amely ugyan egyenlegjavulást eredményezett, számszerűsítve ezt is ismertette
kollegám, viszont az ÁSZ véleménye szerint a tájékoztatási kötelezettség, az Országgyűlés és
az Országos Érdekegyeztető Tanács felé elmaradt, ezt kifogásoltuk.
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A többi elkülönített állami pénzalapról nem említenék, csak annyit, hogy a
költségvetésben kis összeget képeznek, azonban a törvényben meghatározott céljaiknak
megfelelően sajátos egyedi feladatokat látnak el.

Az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerét két alap, a Nyugdíjbiztosítási és
az Egészségbiztosítási Alap alkotja. A Nyugdíjbiztosítási Alap ezen belül 7,2 milliárd forintos
hiánnyal zárt, az E-Alapnál 149,5 milliárd forintos deficit képződött a 8,9 milliárdhoz képest.
Erről is hallottunk számszerű adatokat, nem kívánom felsorolni. A 2008. évi költségvetés
végrehajtásának ellenőrzése során tett ÁSZ-javaslatok csak részben hasznosultak. A
kormánynak tett javaslataink közül nem hasznosult az alapok pénzügyi önállóságának és a
bevételek átláthatóságának biztosítása érdekében a befolyó járulékbevételek elkülönített,
önálló számlákon történő elszámolására vonatkozóan, illetve a Munkaerő-piaci Alap felett
rendelkező miniszternek az ellenőrzési rendszer felülvizsgálatára tett javaslatunk, ezért ezt a
javaslatunkat ebben az évben megismételtük.

További javaslatokat fogalmaztunk meg többek között a szabályozás belső
összhangjának megteremtése érdekében az alapok könyvvizsgálatára vonatkozó törvényi
szabályozás felülvizsgálatára vonatkozóan, a fejezetek beszámolói, hibái kiküszöbölésével
összefüggésben, kiemelten fontosak azok a javaslataink, amelyek az állami vagyonnal, az
uniós támogatásra vonatkozó gazdálkodásra vonatkoznak, de fontosak azok az egyedi,
konkrét lépéseket célzó javaslataink is, melyeket például a Munkaerő-piaci Alapnál annak
érdekében tettünk, hogy a foglalkoztatás elősegítése és a munkanélküliség kezelése, mint
elsődleges cél kerüljön az alapból támogatásra.

2008-ban nem hasznosult javaslatunkat, amely az önálló számlára vonatkozó
járulékbevételekkel kapcsolatban felmerült, azért nem ismételtük meg ebben az évben, mert
ez a kormány adóegyszerűsítési szándékával nem összeegyeztethető.

A közigazgatási és igazságügyi miniszternek, a nemzeti erőforrás miniszternek,
valamint a nemzetgazdasági miniszternek a korábbi szociális és munkaügyi miniszter
központi igazgatását, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatokat érintően, valamint a
Munkaerő-piaci Alap ellenőrzése keretében az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által
bonyolított támogatásokkal összefüggésben tett javaslatainkat a függelék tartalmazza. Az
elkészült jelentés az ÁSZ honlapján is olvasható. Köszönöm szépen a türelmüket.

Kérdések, észrevételek

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt külön köszönöm, hogy ismétlésekbe nem
bocsátkozott. Képviselőtársaim! Akkor úgy, ahogy az előbbiekben rögzítettük, haladunk
tovább. Kérdések, észrevételek egy körben. Kinek van kérdése, észrevétele? Igen, Bertha
Szilviát látom, parancsoljon!

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem észrevételem és
kérdésem is lenne. Ugye kisebbségi véleményt is megfogalmaztunk és benyújtottam a
szakértő asszonynak az ülés előtt.

Mi a zárszámadásról szóló törvényjavaslatot általános vitára nem tartjuk alkalmasnak,
és ennek számos oka van. Nem felel meg a számviteli törvény, illetve az államháztartási
törvény preambulumában megfogalmazott elveknek. Nem érvényesül a világosság elve, a
zárszámadás nem áttekinthető és nem közérthető. Nem érvényesül maradéktalanul a valódiság
elve, nem ad egyértelmű, világos képet az állam vagyonáról. Indokolatlanul terjedelmes és
így, a sokszor mennyiségi és lényegtelen információk között elvesznek a lényegi dolgok, tehát
sérül a lényegesség elve.

A zárszámadásban nyilvánosságra hozott adatok, információk hasznossága nem áll
arányban az információk előállítására fordított kiadásokkal. A zárszámadás szerkezete, mint
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ahogy ezt említette az Állami Számvevőszéket képviselő hölgy is, sérül az egységesség,
következetesség elve, nem hasonlíthatók össze a különböző időszakok.

Ezeken felül a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatairól
összeállított beszámoló ellenőrzésekor számos hibát és hiányosságot tárt fel az ÁSZ, egyes
előirányzatok esetében nem is találta megbízhatónak és valósnak a vagyoni, pénzügyi
helyzetről adott képet.

A képzéssel támogatott közmunkaprogram esetében a támogatások elszámoltatása és
az előírt dokumentumokkal való alátámasztottság ellenőrzése során nem érvényesítette a
minisztérium a jogszabályokban és belső szabályzatokban egységesen kidolgozott
követelményrendszert. A minisztérium igazgatási beszámolójának ellenőrzése során számos
számviteli, pénzügyi, Adminisztrációs, illetve nyilvántartási hiba, hiányosság került
napvilágra. A hiányosságok egy részét a mai napig nem pótolták.

Az Állami Számvevőszék jelentését szintén nem találjuk általános vitára alkalmasnak.
Két fő oka van. Az egyik, hogy nem adott benne minősítő véleményt, ezáltal támogatást sem
a képviselőknek a felelős politikai döntés meghozásához. Mindemellett probléma az is, hogy
indokolatlanul terjedelmes, tehát a 4800 oldalas zárszámadási törvényjavaslat ez még 750
oldallal megtoldja ezt a 4800 oldalt, tehát azért ez elég komoly elvárás a képviselőkhöz, hogy
ezt úgy átolvassák. Tehát mindamellett, hogy nem segítette, ezzel pluszban terhelte is a
képviselőket. Tehát összességében véve egyiket sem támogatjuk általános vitára.

Még lenne egy kérdésem az Állami Számvevőszéket képviselő hölgyhöz. A feltárt
hibák felelőseit megkeresik-e? Azért itt előfordultak bérszámfejtési hiányosságok, nem jól
elszámolt, ilyen-olyan költségek, a törvény által előírt munkaszerződést vagy jogviszonyt nem
olyat hoztak létre, amit a törvény előír. Ennek lesz-e valamilyen következménye? A felelősös
megtalálása és a számonkérés egy elég fontos momentuma lenne ennek az egésznek, ha már
egyszer a kormány meghirdette a korrupció elleni harcot, talán akkor a saját oldalán kéne
elkezdeni.

Ugye a hasonló típusú és fajsúlyú hibákért a versenyszférában – hát közelítőleg – a
főbelövés jár. És akkor a kérdésem az lenne, hogy ennek lesz-e valamilyen következménye,
hogy ezeket a felelősöket megkeresik.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő asszony nyilván jelképesen használta a
főbelövést. (Bertha Szilvia: Természetesen igen, elnézést kérek, jelképesen értettem. Komoly
szankciókkal kell szembenézniük a versenyszférában dolgozóknak ilyen hibáknál.) Igen, csak
nem szeretném, hogyha holnap a sajtó azzal párosítaná az ön mondandóját, hogy már
nemcsak gettót akar építeni a Jobbik, ha főbe is akar lőni. (Bertha Szilvia: Ez egy eufémizmus
volt. Köszönöm.)

Képviselőtársaimat kérdezem,  hogy van-e még más kérdés vagy észrevétel. Igen,
alelnök úr, parancsoljon!

KARA ÁKOS (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A mostani anyagnak az
összegző jellege alkalmas lehet arra, meg alkalmas is kell, hogy legyen arra, hogy politikai
következtetéseket vonjunk le, és tanulságokat is fogalmazzunk meg. Az első az az elmúlt
időszak folyamatait háttérben szemlélve, végignézve, illetve az anyag alapján ezeket a
számokat és az elmúlt időszak tendenciáit végignézve azt kell megállapítsuk, hogy az elmúlt
esztendők elhibázott gazdaságpolitikai lépései sorozatának meglett a következménye. Meglett
a következménye akkor, amikor különösen szükség lett volna arra, hogy ne legyen sebezhető,
sérülékeny állapotban az ország a világgazdasági válság begyűrűzésekor. Ez, a sajnos akkor
még ellenzéki oldalról sokszor elmondott figyelemfelhívás és politikai típusú felhívások, úgy
tűnik, hogy akkor süket fülekre találtak, a most előttünk levő anyagból megjelenő számok,
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adatok és az írásos elemzés is alátámasztja az akkori félelmünket, az akkori
megfogalmazásainkat.

A mi bizottságunkra vonatkozóan, hiszen most itt az előző szocialista kormányok
alkalmassága, alkalmatlansága, illetve a válságkezelésben nyújtott szerepvállalását
fogalmaztam meg, illetve minősítettem, a mi bizottságunkat tekintve a legfontosabb, amit
szeretnék rögzíteni, amit jó, hogyha rögzítünk a bizottsági ülésen a mostani fázisban, az az,
hogy mennyiben volt alkalmas vagy mennyiben volt kevés az az eszköz, mennyiben volt a
fordított energia, a fordított pénzforrás elegendő vagy kevés ahhoz, hogy a
munkahelyteremtés, a foglalkoztatottság kérdésköre, szintje, az az ország számára a lehető

legjobban alakult volna, kellett volna, hogy alakuljon. Most megállapíthatjuk, leszögezhetjük,
rögzíthetjük nyugodtan és szükségesnek is tartom, hogy most ebben a fázisban rögzítsük,
hogy az előző szocialista kormányok ezen a területen fordított tevékenysége nem volt
elegendő, túl kevés volt a figyelem ahhoz, hogy a munkahelyteremtés számában előbbre
lépjünk, illetve egyáltalán a foglalkoztatottság szintjét megőrizzük. Az anyag rögzíti mind a
foglalkoztatottság szintjének a csökkenését, mind pedig a munkanélküliek számának a
növekedését, hiszen majd’ másfél évtizedes csúcspontra ért sajnos a munkanélküliség
Magyarországon.

Van egy külön szívfájdalmam, ezt, gondoltam, rögzítem szintén a bizottsági ülés
keretében. Az anyagból olvasva, a Munkaerő-piaci Alapra vonatkozó résznél, szerepel egy
külföldi tanulmányutakra vonatkozó megállapítás. A számomra döbbenetes, hogy amikor egy
válsághelyzet kellős közepén áll az ország és a világ gazdasága, akkor közel hárommilliárd
forint az, ami külföldi tanulmányutak címén kerül felhasználásra, és az nagyon tanulságos,
hogy az egyik tanulmányút ráadásul egy nem is EU-tagország, Izland keretében került
felhasználásra. Én jelzem azt előre, kollegákkal egyeztetve ez ügyben majd írásbeli kérdésben
fogjuk még egy kicsit firtatni ennek az okát, illetve a szándékát, hogy pontosan hogy is nézett
ez ki, miért is volt szükség ezekben az időkben az ilyen típusú tanulmányutakra ilyen
mértékben.

Összességében most egyelőre a politikai részét, illetve a tanulságok levonását én azzal
összegezném, hogy – és természetesen egy javaslatot benyújtunk mi az általános vitára való
alkalmasság ajánlása mellett – igen, el kell fogadni, tehát általános vitára ajánljuk a javaslatot,
el kell fogadni ezt a zárszámadást, hiszen valamilyen módon pontot kell tenni a 2009-es
esztendő végére, illetve valamilyen értelemben, politikai értelemben nyilván pontot kell tenni
az elmúlt időszaknak a politikai, illetve a gazdaságot közelítő politikai típusú vitákra. A most
általam felemlített, általunk megfogalmazott elvek, szempontok mellett az elmúlt
esztendőkben volt bőven alkalmunk arra, hogy különböző szinten, akár helyi vagy akár
országos szinten ezeket a kérdéseket megtárgyaljuk, végigbeszéljük. Tehát elfogadjuk, mert
abban bízunk, hogy ez a zárszámadás hozza rendbe, illetve majd  a mostani gazdaságpolitika,
azokat a dolgokat, amelyeket a korábbi esztendőkben elrontottak. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kérdezem képviselőtársaimat, bárkinek van-e
még kérdése, észrevétele. Kiss Péter képviselő úr!

KISS PÉTER (MSZP): Tisztelt Bizottság! Őszintén szólva nem terveztem a
hozzászólást, de alelnök úr megjegyzései indíttatnak ara, hogy azt hangsúlyozzam, hogy más
oka van annak, hogyha mi támogatjuk a zárszámadást, mint ahogy az indoklásában ezt
elmondta.

Az okok alapvetően oda vezetnek, hogy ez egy korrekt áttekintése annak a
folyamatnak, ami 2009-ben történt. Az írásbeli előterjesztésről beszélek. És bár
természetszerűleg a hollét meghatározza a tudatot, tehát, hogy ki honnan szemléli, a
minősítését váltogatja ennek a tényhalmaznak, de még avval sem kívánok jelentős mértékben
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vitatkozni, amit a Számvevőszék egy-egy pontban kritizál. Ugyanakkor arra szeretném
felhívni a jelenlévők figyelmét, hogy ebből az adathalmazból, és korrekt zárszámadási
elszámolásból sokkal inkább az a konzekvencia, következtetés adódik mára, hogy
Magyarország 2009-ben a világgazdasági válság közepén nem volt független attól a
világgazdaságtól, és ez szerintem a jövőre nézve is segít, mint tanulság. Ez nem magyar
szándéktól függ, legkevésbé magyar szándéktól függ, sőt nem akaratvezérelt a politikai
osztály részéről sem. Ez tehát nem hazafiasság kérdése, hogy egy világgazdasági válság
idején egy ország milyen helyzetbe kerül az esetek zömében. Különösen nem az intézkedések,
a lehetséges intézkedések fényében. Ennek a politikai minősítése, azt hiszem, elkapkodott
volna.

És egy megjegyzést hadd tegyek az alelnök úr által említett foglalkoztatási
konzekvenciára. Az kétségtelen,  nem akarom elvitatni, hogy bármilyen okból is történik a
foglalkoztatás szintjében visszaesés, az talán a legrosszabb, ami történhet az emberekkel. Ha
egy ember elveszíti a munkahelyét, az is egy probléma, arra sem lehet a számok
nagyságrendje okán legyinteni, no plane, itt a számok azok valóban elgondolkoztatóak.
Ugyanakkor látni kell, hogy az, ami a világgazdaságban 2008-at követően történt, az
nálunknál sokszorosan erősebb, ha kell úgy fogalmazzak, világhatalmakat elgyengített,
megbillentett. Ha nemcsak a nemzetközi vagy hazai gazdasági, hanem a belső munkaerő-piaci
pozíciójukat nézzük, hát volt hónap az Egyesült Államokban, ha jól emlékszem, 2009
februárjában, amikor egy hónap alatt 850 ezer fővel növekedett a munkájukat elveszítőknek a
száma. Melyik az, úgymond hazafias vagy nem hazafias vezetése az Amerikai Egyesült
Államoknak, aki ezt hibából, oda nem figyelésből vagy szándékoltan csinálná? Kérdezem én.
Lehetséges, hogy egy hibahalmaz hozta a világ egyik legnagyobb hatalmának országába ezt a
képet? Dehogy lehetséges. Nyilvánvaló módon a gazdasági világválság belső gazdasági
hatásainak a konzekvenciája. Nem akarom természetesen Magyarországot,  hazánkat ehhez a
problémához hasonlítani, mert ott végig kellett élni, de ugyanebben a környezetben volt 2009-
ben Magyarország.

És hogy egy kicsit árnyaljam a megjegyzésemet, hozzáteszem, hogy az egy szakmai
vita kérdése, hogy egy ilyen helyzetben direkt a foglalkoztatás megtartására fordított források
növelése a jó válasz, tehát munkahelyvédő program vagy az alapokok kezelése, a stabilitásra
irányuló törekvés, a pénzügyi válsághelyzet kihívásainak a pillanatnyi kezelése, egy
koncentrálás arra, hogy lehetőség szerint az alapokokat, a kiinduló problémákat okozó
helyzetet próbáljuk meg kezelni, és ez talán következményeiben is képes enyhíteni a
munkaerőpiacra eső nyomást.

Azt hiszem, hogy a válasz valahol a kettő között lehet. Hogy jó arányt sikerült-e akkor
tartania az akkori kormánynak, ezt valószínű, hogy el lehet vitatni, és nyilvánvaló, majd az
értékelését a válság után, tehát majd évek múlva meg kell adni korrekten, szakmailag. Egy
biztos, hogy olyan egyszerűen megválaszolni a kérdést, hogyha több pénz lett volna direkt
foglalkoztatási eszközökre, akkor a munkaerőpiac kiállta-e volna  a világgazdasági válság
próbáját, itt Magyarországon, egyébként máshol a világon, sehol máshol nem, de itt igen, ezt
egy olyan válasznak tekintem, ami nem alátámasztott szakmailag. Ezt azért még cizellálni
kell, ezt ellenőrizni kell. Itt indokolt majd szakmai vitákat folytatni, ezért tehát a megítélését
ennek a kérdésnek elhamarkodottnak tartom, úgy ítélem, hogy más az oka, nem ebből
következő az az ok, amiért mi a zárszámadási törvény általános vitára való alkalmasságát
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e még valakinek kérdése, észrevétele.
(Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor  két rövid gondolatot szeretnék még hozzátenni
a Kiss Péter által megfogalmazottakhoz.
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Az egyik az, hogy persze ne szenvedjünk szelektív amnéziában, hogyha nemcsak
2009-ről beszélünk, mint alelnök úr is tette, az előző szocialista kormányok címszó alapján,
akkor ne feledjük el azt, hogy 2002 után a válság bekövetkeztéig nem volt olyan esztendő,
amikor kevesebb lett volna a foglalkoztattoknak a száma, mint 1998 és 2002 között bármelyik
esztendőben, a legjobb foglalkoztatási adatokkal bíró esztendőben.

Nem baj, hogyha nem szelektív az amnézia vagy nincs szelektív amnézia. Ha meg
visszajövünk 2009-re, akkor meg azt kell mondani, hogy igen, a világgazdasági válság óriási
problémákat okozott az országban. Óriási problémákat foglalkoztatási szempontból is. Az a
dolgunk ma is, teljesen mindegy, függetlenül attól, hogy milyen a politikai felállás, az a
dolgunk, hogy a foglalkoztatási helyzetképen lehetőség szerint javítsunk. És ez nem Fidesz,
nem kereszténydemokrata, nem szocialista vagy bármilyen más értékrend alapján fog
megtörténni, hanem valós, közös együttműködésen és nem szavakban hirdetett, tettekben
pedig alulírt dolgokban.

Ennyi az én személyes véleményem az elhangzottakhoz illesztetten.
A válaszok megadására kerítenék sort, mert elhangzott képviselő asszony részéről

kérdés. Parancsoljanak.

LŐDINÉ CSER ZSUZSANNA (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen, elnök úr
a szót. Képviselő asszony kérdésére, hogy nem mondott az ÁSZ egyértelmű véleményt a
zárszámadásról, szeretném tájékoztatni, hogy a jelentés egyrészt arról, ahogyan ismertettem
az ellenőrzés célját, hogy megbízhatósági és szabályszerűségi szempontból minősítettük a
zárszámadási törvényjavaslatot, ezért szeretném felhívni, hogy mi az államháztartási törvény
megfelelő paragrafusaival vetettük egybe a törvényjavaslat szövegét. És a jelentésünknek a
63. oldaltól kezdődő része foglalkozik, a 70. oldallal bezárólag azzal, hogy paragrafusonként
miben megfelelő, miben kis kiegészítéssel, hogy egyáltalán mi a véleményünk. Itt részletesen
leírjuk paragrafusonként.

Hogy mi a véleményünk a törvényjavaslatról, az a 64. oldalon a 2. pontnál az első
mondat, hogy a zárszámadási törvényjavaslat jellemzően megfelel az államháztartási törvény
előírásainak. Tehát itt lehet még olvasni, hogy mi volt ezzel a problémánk, de részletesen itt
ez tartalmazza.

Ha jól emlékszem, a másik kérdés a felelősségre vonás volt. Tehát, hogy teszünk-e
intézkedési javaslatokat. A jelentésnek az 56. oldalán a 49. javaslatunk pontosan arra
vonatkozik, amit a jelentés 2-es, 3-as mellékletében összefoglaló táblában jelöltünk, hogy
melyik véleményünk volt elutasító a beszámolóról, melyik volt korlátozott, illetve melyik
adott elfogadott véleményt a figyelemfelhívó észrevétellel. Tehát hogy ott, amit tettünk,
azokat itt gondoltuk, a Számvevőszék javaslatot tesz, tehát konkrétan felelősségre nem vonja
a minisztérium munkatársait. Arra a fejezetet irányító vagy felügyelő miniszternek van
lehetősége, tehát ez a 49. javaslatunk, úgy érezzük, hogy a táblázatba foglalt minősítő
megállapításainkat lefedi. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha más kiegészítés nincs, akkor hosszabb összefoglalót
nem kívánok tenni, mindössze a szavazásra szeretnék sort keríteni. Azt kérdezem, hogy az
elhangzott vitában feltett kérdések és válaszok alapján, az előterjesztés alapján kik tartják
általános vitára alkalmasnak a törvénytervezetet. Egyszerűbb lesz, ha azt számolom, hogy ki
az, aki nem. (Szavazás.) Kettő. És tartózkodott-e valaki? (Szavazás.) Nem. Tehát két nem és
tizenhat igen mellett általános vitára alkalmasnak tartottuk a törvénytervezetet. Köszönöm
szépen a kormány, a minisztériumok képviselőinek, az ÁSZ képviselőinek. Önöknek jó
munkát kívánok az elkövetkezendő időszakra is. Bízom abban, hogy az ÁSZ is ilyen típusú
kérdésekkel, megbízhatósági szabályossági és egyéb más típusú törvényi felhatalmazás
alapján történő kérdésekkel fog foglalkozni az önkormányzati választásokat megelőző egy
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hónapban is, és nem célzott, esetleg más hírportálokon elhíresült gondolkodásokat fog
megvalósítani. Bízom abban, hogy önök szakmai munkát végeznek, ehhez jó munkát kívánok
önöknek. Viszontlátásra, szép napot kívánok!

Egyebek

Még egy öt perc türelmet kérek. Az egyebek napirendi pontra térnénk át. Akinek
menni kell, az elhagyja a termet.

Négy dolgot szeretnék nagyon röviden felvetni. Az első egy aktuális vagy aktualitását
már nagyjából el is veszített kérdés, de mindenképpen szeretném, mert a mi bizottságunk az a
bizottság, akinek bizonyos értelemben az ilyen típusú kérdésekkel is szembesülnie kell. A
bizottság keretei között többször megfogalmaztuk a törvényesség fontosságát. Szeretném
jelezni, hogy ismereteim szerint az Állami Foglalkoztatási Hivatal foglalkoztatási szervezet
regionális vezetőit és országos hálózatának a vezetőjét egy kivétellel felmentette a miniszter.
Joga, lehetősége. A bajom ezzel a történettel személy szerint az, és a bizottsággal ezt
szeretném megosztani, hogy a törvények be nem tartása mellett történik mindez. Önök
ismerik a Foglalkoztatási törvényt. A Foglalkoztatási törvénynek van egy olyan passzusa, ami
arról szól, hogy a tripartit elv alapján működő munkaügyi tanácsok, munkaadók,
munkavállalók és az önkormányzatok által éltre hívott tanácsok, ezek ezekben a
felmentésekben és kinevezésekben véleményt alkotnak. Ki kell kérni a véleményüket, és a
véleményük meghallgatásának a figyelembevétele vagy figyelembe nem vétele után születnek
döntések. Felmentések vagy kinevezések tekintetében. No, ezen regionális vezetők vagy az
ország első emberének a felállítása ezt nélkülözte, a Foglalkoztatási törvény passzusával
ellentétben. Nem gondolom, hogy jó ez a gyakorlat. Nem gondolom.

Elfogadom azt, hogy akkor, amikor különböző törvénytervezetek beterjesztésére kerül
sor és nem akart az érdekegyeztetés színpadán a kormány semmilyen egyeztetést tenni, akkor
egyéni képviselők nyújtották be a törvénymódosítási javaslataikat. Van ilyen. Látható módon
elég sok volt az elmúlt hónapokban, de nem tudom elfogadni azt, hogy olyan döntések
tekintetében, ahol a miniszternek megvan a jogosítványa, szabadon gyakorolhatja ezen jogait.
Amellett, hogy a Foglalkoztatási törvény szerint ki kell kérni a munkaügyi tanácsok
véleményét, ezt nélkülözve hozza meg a döntését. Nem jó ez a gyakorlat.

Azért kellett szóba hoznom, mert azt hiszem, hogy nekünk közösen, politikai
hitvallástól függetlenül az a dolgunk, a feladatunk és a felelősségünk is, hogy egyrészt a
törvényességet szem előtt tartva, akár adott esetben a miniszter figyelmét is felhívjuk ezekre a
dolgokra.

Inkább csak tájékoztatásnak szántam, képviselőtársaim, de Kara Ákos alelnök szeretne
szólni, akkor lehet, hogy még beljebb megyek a dologban.

KARA ÁKOS (Fidesz): Kedves Elnök Úr! Kedves Bizottsági Tagok! A mondandómat
semmiképp nem azzal a szándékkal mondom, hogy elnök úr még beljebb haladjon a
mondanivaló mélységét tekintve, annyit szeretnék csak jelezni, hogy – ahogy a bizottsági
tagok tudják, elnök úr is tudja, hogy – az érintett vezetői helyek, álláshelyek pályáztatás útján
kerülnek betöltésre. Tehát ilyen tekintetben annak a sugalmazása, hogy nem tudom, milyen
berkekben, meg hogyan kerülnek az új vezetők kinevezésre, ez gondolom, itten,  nemcsak a
bizottság, hanem mindenki számára világos, hogy nem így van. Korrekten, pályáztatási
folyamat során kerülnek ezek az álláshelyek elnyerésre, betöltésre.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, alelnök úr nem értette, amit mondtam,
úgyhogy most akkor még szabatosabban elmondom. Én nem a kinevezésekről, nem a
pályáztatásokról beszélek, én most a felmentésekről beszéltem első körben. Arról, hogy
vannak olyan törvényi kötelmek, Foglalkoztatási törvény, jelesül, meg kell nézni, ami arról
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szól, hogy úgy lehet ezeket az embereket felmenteni, hogy közben a regionális munkaügyi
tanácsok véleményét ki kell kérni. Ezt a miniszter nem tette meg. A miniszter úgy mentette fel
ezeket az embereket, hogy az érdekegyeztetés színpadán működő regionális munkaügyi
tanácsok véleményét nem kérte ki.

KARA ÁKOS (Fidesz): Akkor azzal elnök úr egyetért, hogy pályázati úton kerülnek
betöltésre.

ELNÖK: Nekem azzal nem kell egyetértenem, az a miniszter dolga, hogy mit csinál.
Én arra hívtam most fel a figyelmet, hogy a törvényesség mindenkit kötelez, a minisztert is.
Nekünk, a bizottság tagjainak meg az a feladatunk és a dolgunk, hogy a mi hatókörünkbe
tartozó kérdések kapcsán, hogyha ez a foglalkoztatás világa, olyan típusú személyi döntések
születnek adott esetben, amelyek a törvényi passzusok be nem tartásával párosulnak, akkor
akár a miniszter figyelmét is felhívjuk erre. Köszönöm szépen. Nem akarok részletesebben és
mélyebben belemenni ebbe a történetbe, de azt hiszem, tanulságos a dolog. Azt gondolom,
hogy tanulságos és elfogadhatatlan. Köszönöm szépen.

Az egyebek között a második dolog, amit mindenképpen szeretnék szóbahozni,
hogyha a képviselő társaim is egyetértenek, akkor maradnánk amellett a gyakorlat mellett,
ami eddig volt, a lehetőségek szerint, hogy hétfőn lennének bizottsági ülések. Természetesen,
hogyha másként alakul adott esetben a parlament munkálkodása, akkor ahhoz fogjuk
illeszteni a történeteket.

Ahhoz viszont, hogy tisztességgel tudjunk eleget tenni a szakmai munkánknak, az is
célszerű talán, hogy ha a bizottság munkaprogramját, illetve az albizottságok
munkaprogramját is tervezik az albizottságok vezetői is és úgy közösen együtt a bizottság
munkaprogramját: érdemes volna végiggondolni, akarunk ebben az őszi ülésszakban akár
kihelyezett ülést tartani, akár bármi olyan más, napi munkától eltérő feladatot véghez vinni,
amit közösen érdemes megbeszélnünk.

Azt kérem a bizottság tagjaitól, képviselőtársaimtól, hogy a következő ülésünkre, ami
valószínűleg nem jövő hét  hétfőn lesz, mert jövő hétfőn vélhetően nem lesz, hanem nagyon
valószínűsítem, hogy október 3-án, a választásokat követően kerül majd sor, addigra ezeket a
kérdéseket gondoljuk végig, hogy át tudjuk beszélni.

És még egy közlendőm van, az pedig az, hogy e hét pénteken, mint ahogy jeleztem a
bizottsági meghívó második részében, Andor László európai biztos itt van Magyarországon,
jelezte, hogy szívesen találkozik a bizottság tagjaival.

Tudom, hogy a Fidesz-KDNP-nek más típusú elfoglaltságai is vannak. Ezzel együtt,
ennek ellenére nyilvánvaló, hogyha az európai biztos találkozni akar a bizottság tagjaival,
akkor nekem nem is lehet más válaszom, sőt élni kell a lehetőséggel, hogy találkozni kívánok
vele. Azt szeretném javasolni, hogyha a Fidesz köreiből megengedhető az, hogy valaki, ha jól
tudom, frakcióülés van szerda-csütörtök-pénteken, de ha megengedhető vagy valaki vagy
többen részt vegyenek a bizottsági ülésen, az szerencsés lenne, nyilván azért, hogy hallják,
lássák, tudják azt, amit a biztos megfogalmaz. Alelnök úr!

KARA ÁKOS (Fidesz): Csak azért, hogy rögzítsük, hogy hogy és mint történtek az
események. Én megértettem ennek a pénteki találkozónak a lényegét, csak szeretném jelezni,
hogy a Varga alelnök úr és jó magam is jeleztük elnök úrnak és szakértő asszonynak is, hogy
ez az időpont sajnos bizottsági ülésre a Fidesz-KDNP-frakció egyik tagja számára sem
alkalmas – sajnos. Tehát kértük, hogy bizottsági ülés ne kerüljön összehívásra. Én azt
javasoltam, hogy valami más formában történjen a találkozó, ha az érintetteknek van módja,
lehetősége, akkor nyilván fontos dolog, hogyha ezt megteszik. Na most, kicsit kellemetlen a
helyzet, mert ugye bizottsági ülés összehívásra került, és a bizottsági ülés összehívásának a
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pillanatában is tudott, hogy sajnos nem tudunk azon részt venni. Tehát ilyen értelemben csak
megerősíteni tudom így utólag, amit előzetesen próbáltunk elmondani, hogy nem jó sajnos
számunkra ez a pénteki időpont.

Most gyorsan mondom, hogy picit oldjam az elnök úr és köztem lévő mai dolgokat,
hogy én értem ennek a találkozónak a lehetőségét, de mint bizottsági ülés, számunkra így
alkalmatlan, nem jó ez az időpont, és jeleztük ezt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tényszerű, én hívtam fel alelnök urat. Én mondtam én
jeleztem felé, hogy van egy ilyen lehetőség. Utána közöltük az európai biztossal, hogy
gyakorlatilag nagy valószínűséggel azon keretek között nem fogunk tudni találkozni, ő ezen
válasz után is jónak látta azt, hogy akivel tud, azzal szívesen találkozik a bizottság tagjai
közül. Tehát nem véletlenszerű, amit most is mondtam, hogy szívesen venném, ha van rá mód
és lehetőség, ezt nem tudom én megítélni, ezt nyilván a Fidesz és a KDNP képviselői tudják
megítélni, hogy valaki, valakik távol tudnak-e maradni a frakcióülés azon részéről.
Amennyiben nem, természetesen akkor nem egy hivatalos bizottsági ülés keretei között,
hanem a bizottság tagjaival fog az Európai Unió biztosa találkozni, egy tájékoztató
beszélgetést fog lefolytatni. Tehát ez inkább lehetőség, mint bármi más. Köszönöm szépen
még egyszer.

Nekem az egyebek között más mondandóm nincs. Kérdezem képviselőtársaimat,
bárkinek van-e. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor szép napot kívánok. És hát
valószínű, hogy jövő hét hétfőn mindnyájukkal, mindnyájotokkal találkozunk, azt követően
meg úgy tudom,  hogy október 3-át követően folytatjuk a munkát.

Egy dolgot elfelejtettem, a zárszámadáshoz írásos vélemény kell holnap 16.30-ig
leadnunk. Ebben a dologban a frakciók részéről kell, hogy valaki jegyezze a kisebbségi és a
többségi véleményt. Nyilván Bertha Szilvia a Jobbik részéről, Nemény Andrást arra kérem,
hogy a szocialista frakció részéről jegyezze. És az LMP-t pedig Kaufer Virág. A többségi
oldal pedig eldönti, hogy ki jegyzi. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 04 perc)

Gúr Nándor
A bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


