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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 34 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok, üdvözlök mindenkit. Javaslom, kezdjük el a mai bizottsági ülésünket. Szemmel 
láthatóan is határozatképesek vagyunk, de rögtön a helyettesítéseket is bediktálom. 
Köszöntöm Domokos Lászlót, az Állami Számvevőszék elnökét. Köszönöm szépen, hogy 
személyesen vesz részt a bizottsági ülésünkön. A napirendi pontok tárgyalásánál pedig azt 
javaslom elfogadásra, hogy tegyünk cserét. De mielőtt ezt megteszem, azelőtt a 
helyettesítéseket bediktálom: jómagam Kiss Pétert helyettesítem, Varga József alelnök úr 
Kara Ákos alelnök urat helyettesíti, Kovács Ernő Nagy Istvánt, dr. Karakó László Spaller 
Endrét. Így megállapítom, hogy 17 kézzel dolgozik a bizottságunk, tehát a határozatképesség 
adott. A napirend elfogadására teszek javaslatot. Az elektronikus formában megküldött 
meghívóban öt napirendi pont szerepelt. Javaslom, hogy most itt első körben ennek az öt 
napirendi pontnak az elfogadására kerítsünk sort, aztán menet közben meglátjuk, hogy mindet 
tudjuk-e tárgyalni. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze vissza. (Szavazás.) 
Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Tárgyalási időkeret vonatkozásában alelnök úr, egy órában jelöltük meg, javasoljuk a 
bizottságnak, hogy a napirendi pontok tárgyalására így kerítsünk sort. Tudom, hogy elnök 
úrnak is elég rövid az ideje, és tudom, hogy más előterjesztőknek is van másfajta 
kötelezettségük még, ezért is teszem ezt a javaslatot. Amennyiben ez így elfogadható, a 
szokásjog alapján haladunk. Most teszek javaslatot a napirendi pontok sorrendjének 
változására. Mint jeleztem, az Állami Számvevőszék elnöke személyesen van jelen a 
bizottsági ülésen, és azt kérte, hogyha lehet, akkor első napirendi pontként tárgyaljuk az 
általuk előterjesztett tájékoztató, ami az Állami Számvevőszéknek a 2011-es évi szakmai 
tevékenységéről és a beszámoló intézmények működéséről szól. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy egyetértenek-e a negyedik napirendi pont elsőként való 
tárgyalásával. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egyhangú. 
Köszönöm szépen.  

Az Állami Számvevőszék 2011. évi szakmai tevékenységéről, és beszámoló az 
intézmény működéséről szóló beszámoló (J/7018. szám) (Általános vita) 

Megkérem elnök urat, hogy amennyiben kíván, nyilván egy szóbeli kiegészítést tegyen 
a tájékoztatóhoz. Parancsoljon!  

Domokos László előterjesztése 

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm a meghívásukat, és nagy örömmel teszek eleget, hiszen eddig 
valóban személyesen kevésbé volt alkalmunk ezt megtenni. A 2011. év egy mélyreható 
változások éve volt Magyarországon is, azt gondolom az Állami Számvevőszék életében is. 
Tájékoztatónk ennek egyértelmű írásos dokumentuma, hogy elindultunk azon az úton, ami jól 
működő, hatékony, és a kor kihívásának megfelelő Számvevőszék létrehozásához vezet.  

2011 év volt az első teljes év az újonnan megválasztott vezetés számára, de már 2011-
ben és majd az Országgyűlésben országgyűlési határozattal a stratégia elfogadását követően 
indulhatott meg igazából a munka, amelynek megvalósításához hozzájárult, és itt szeretném 
megköszönni az új Számvevőszékről szóló törvény módosítását. Más hangsúlyokat helyezett 
előtérbe mindamellett, hogy a hivatali típusú korábbi 21 évben kialakult számvevőszéki 
munkát is tiszteletben tartotta. De kiemelném: a jogosítványok erősödtek, a Számvevőszék 
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függetlensége, és az átláthatóság. Itt különösen kiemelem a következményekkel járó 
ellenőrzésnek a rendszerét, amit biztosított az új törvény. 

Törekedtünk az Országgyűléssel való szorosabb együttműködésre, amelyek 
kifejeződtek abban is, hogy egyre gyakrabban jelentek meg a bizottságon elnök és alelnökként 
a vezetés és persze kollégáink is, természetesen a képviselők pedig intenzíven használták a 
jelentéseket, hivatkoztak a viták során rá. 

Az ellenőrzési tervvel kezdeném. Egy alulról építkező tervezési folyamat során alakult 
ki a 2011. éves terv, 56 téma szerepelt, amelynek keretében végül is 72 jelentéssel jelentünk 
meg. 2010-hez képest több mint kétszeresére nőtt az önkormányzati tárgyú jelentések száma, 
és másfél év alatt annyi önkormányzati ellenőrzést bonyolított le a Számvevőszék mint 
korábban négy év alatt. Ez 19 megyét, 23 megyei jogú városi jelentés és a 304 további város 
reprezentatív mintavételével 63 önkormányzat helyszíni ellenőrzését végeztük el. Igaz, hogy 
ennek a jelentése már 2012-ben jelent meg.  

A törvényi változás miatt az MTI Zrt. gazdálkodásának ellenőrzése az, amelyik már 
feladatként nem jelent meg. Újra próbáljuk ezt az ellenőrzést fogalmazni majd a következő 
évben a médiákkal kapcsolatos ellenőrzés tekintetében. Tehát ezt nem szeretnénk elhagyni, 
csak más szerkezethez igazodva próbáljuk az ellenőrzést megszervezni.  

Az Országgyűlésben jelzett hasznosulás azért hozzájárult, hogy a képviselők 
munkájának támogatása érdekében tematikus összeállításokat, háttéranyagokat készítünk, 
korábbi jelentéseinket igyekszünk bemutatni, hogyha a bizottság vagy a parlament ezt a témát 
maga elé tűzi, akkor összegezzük, tömörítjük, hiszen elég hosszú jelentések születtek a 
korábbi években, illetve próbáljuk több évnyi jelentésnek a rövid tartamát bemutatni. Ebbe 
beletartoznak a foglalkoztatási kérdések is, de legutóbb a rioi tárgyalásra való környezet- és 
klímavédelemmel kapcsolatos kérdést érintette, de így volt ez korábban önkormányzati 
kérdésben, és minden olyan esetben, amikor a tavaszi vagy az őszi ülésszaknak a 
törvényalkotási programját megkapjuk mi is, akkor ennek keretében minden témához 
igyekszünk hozzárendelni azt az összegzést, amely a korábbi időszaki vagy éppen folyó 
ellenőrzésekre hívjuk fel a figyelmet, amelyet a képviselők számára rendelkezésre bocsátunk.  

Külön fontos tételként kezeltük a sarkalatos törvényekhez való korábbi ellenőrzési 
tapasztalatok bemutatását, vagy a Széll Kálmán-terv különböző pontjaihoz illeszkedő 
kérdésköröket. 

Nyolc jelentés és egy tanulmányt tárgyaltak meg önálló napirend keretében a 
bizottságok, amelynek a növelésében érdekeltek vagyunk, reméljük ebben az évben majd a 
Foglalkoztatási bizottságnak is több olyan témáját dolgozzuk fel, amely alkalmat teremt, hogy 
bizottság, albizottság tárgyalja. Rendkívül fontosnak tartjuk az Országgyűlés mellett a 
társadalmi hasznosulását is jelentéseinknek, hiszen az új törvény keretében minden 
jelentésünk nyilvános. Nyilván ehhez a nyilvánossághoz kell biztosítani a megfelelő 
prezentációját a jelentéseinknek, ezért 2011-ben 29 időpillanatban 69 sajtótájékoztatót 
tartottunk, ami több mint háromszorosa a korábbi éveknek, és bevezettük az elektronikus 
sajtótájékoztatók rendszerét, amely a vidéken való megjelenés sajtótájékoztatásának a 
megszervezését könnyítette.  

Létrehoztuk a ÁSZ hírportálját, amelynek köszönhetően tízszeresére nőtt a 
Számvevőszékről megjelent saját forrású hírek száma 2010-hez képest, összesen 507 hír 
jelent meg, és ’11-ben 48 ezret meghaladó látogatószámmal tudtunk számolni. 2011-ben az 
ÁSZ hivatalos hírportálja vagy honlapja is megújult, amelyben mindenkor megtalálható a 
jelentések teljes tartalma, és úgy gondolom, hogy a hírportálok, amelyek az Országgyűlésnek 
a honlapjával való összekapcsolást biztosították, ez gondolom, a képviselők számára is 
könnyebb hozzáférhetőséget segített elő. 

A nemzetközi módszertan tekintetében külön ki szeretném emelni, hogy 2011-ben 
megkezdődött az irányadónak tekintett INTOSAI-előírások, az úgynevezett ISSAI-ok és az 
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INTOSAI-AVOK útmutatóinak a számvevőszéki adaptálása. Egy nagyon jelentős 
módszertani megújulás folyik a világban, ennek az adaptálásában ma is folyamatban vagyunk.  
Úgy gondoljuk, ez az egyik legbonyolultabb része a munkának, hiszen ez meghatározza a 
mindennapi részletmunkák igazítását is. A világ minden számvevőszéke számára ez 
egyébként egy nagy kihívás, legyen az fejlett vagy fejlődő ország.  

Talán még egy fontos nemzetközi kitekintés, az EUROSAI függetlenségével 
kapcsolatban egy albizottság alakult, és ez az európai számvevőszékeket összefogó szervezet, 
és ennek az albizottságnak a vezetésével bízták meg az ÁSZ munkatársát. Úgy gondolom, az 
ENSZ-nek a 2011. decemberi határozata után ez egy komoly, megtisztelő megbízás, hiszen 
mi mérjük fel Európában, hogy ki hol tart, hogyan felel meg annak, az ENSZ-határozatban 
megfogalmazott kritériumrendszernek, amely alapján elvárható, hogy a közpénzekre való 
ellenőrzésben a legfőbb ellenőrző szervek eljárhatnak, és ennek a feltételrendszere az objektív 
információs szolgáltatásnak a megteremtését segíti.  

A szervezetátalakításról érdemes szólni, hiszen egy rugalmas, nagyobb hatékonyságú 
szervezetre tart igényt joggal a közvélemény, így a Számvevőszék vezetése is. Ezért egy 
projektszerű munkavégzésre tértünk át, kialakítottuk, megerősítettük a kontrolling és 
monitoringrendszert, és megkezdődött az ellenőrzéstervezési rendszer átalakítása is, amely 
alapján egy rugalmasabb, úgynevezett gördülő tervezési rendszerre állunk át, amellyel 
reméljük, hogy mindig aktuális és fontos kockázatos témákkal tudunk foglalkozni. Bevezettük 
széles körben a kockázatelemzésen való kiválasztás rendszerét. Először az 
önkormányzatoknál, ezt a központi költségvetési szervek irányában is szeretnénk 
megvalósítani mind a pénzügyi kockázatok tekintetében, mind pedig a belső kontrollok, a 
belső ellenőrzés kiépítettsége szempontjából. A költségvetésünkkel kapcsolatban végül is a 
teljesülés 7 milliárd 131 millió forint forinttal, a módosított előirányzat 89 százalékában 
teljesült, a független könyvvizsgáló, amelyet az Országgyűlés elnöke kért fel most már évek 
óta, több mint tíz éve így folyik, kiadta ezzel kapcsolatosan a megfelelőségi nyilatkozatot. Ez 
is tartalmazza a jelentés gazdasági beszámoló része.  

További változtatások, amelyek már ez évben hatnak, egy pár gondolattal: az ÁSZ 
Kutatóintézetét megszüntettük, és beépítettük az ÁSZ tervezési kapacitásába, hogy 
megerősítsük az ellenőrzésprogramok előkészítését. Csökkentettük a bérelt irodaterületek 
nagyságát és a bérleti díjat is, és növeltük és növeljük az ellenőrzési munkanapok számát, 
amit a belső arányoknak a javításával teremtünk meg. Úgy gondolom, nagy utat tettünk meg, 
viszont igyekszünk a következő időszakban ez évben is tovább az eljárási rendet 
rugalmasabbá tenni, még több ellenőrzésre a fókuszálni, és itt szeretném bejelenteni, hogy 
még ezen a héten be fogom jelenteni a következő félév ellenőrzési tervét is, hiszen ez most 
július 1-jétől indokolt, hogy megjelenjen. Szeretnénk már a jobban előkészített, megtervezett 
ellenőrzéseket elindítani. Én ezt csak remélem, hiszen ennek a konkrét megvalósításáról csak 
a jövő évi beszámolóban tudok részletesebben szólni. Köszönöm a figyelmet, röviden ennyit 
szerettem volna kiemelni az írásos beszámolónk mellett.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőtársaim azt javaslom, hogyha kérdés, 

észrevétel van, akkor egy körben fussuk le a dolgot. Azt kérdezem, hogy kinek van kérdése 
vagy észrevétele.  

Kérdések, észrevételek 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is köszönöm ezt a 
beszámolót, alapvetően nagyon jó és szakmailag is magas színvonalú munkákat kaptunk 
kézhez 2011-ben. Két rövid kérdésem lenne, az egyik a négy párt gazdaság tevékenységének 
ellenőrzésével kapcsolatos. Önök is felhívják a figyelmet arra, hogy a számviteli törvény és a 
párttörvény összhangjának megteremtését szükséges lenne mielőbb foganatosítani. Én 
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kérdezem, hogy mi az önök véleménye, hogy kinek a hibája, hogy ez még mindig 
rendezetlen.  

A másik pedig, ön is kiemelte, hogy hatalmas munkát végeztek az önkormányzatok 
pénzügyi helyzetének és gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban 
csak annyit kérdezek, hogy szükségesnek látják-e önök azt, hogy további központi 
intézkedéseket foganatosítsanak a helyzet rendezésével kapcsolatban. 

Illetve itt feltűnt az, hogy amikor Budapest költségvetési és pénzügyi egyensúlyát 
vizsgálják, akkor nem szerepel az eladósodottság vizsgálata. Ez magából a vizsgálatból marad 
ki vagy csak a beszámolóból, az összefoglalóból? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nem látok. 

Akkor egyetlen egy rövid kérdést tennék fel, elnök úr, ez pedig az, hogy akkor, amikor 
különféle vizsgálatok, szakmai ellenőrzések zajlanak, akkor nyilvánvaló, hogy szakmai 
szempontok alapján történik ennek a peremfeltétel-rendszerének az összeállítása. A 
kijelölések tekintetében, a vizsgálati alanyok kijelölése tekintetében mi a domináns, mi a 
meghatározó? A véletlenszerűség vagy a tudatosság? Nem megyek beljebb, csak karcolom a 
felszínt. Köszönöm szépen. Elnök úr, hogyha más kérdés, észrevétel nincs, akkor visszaadom 
a szót a válaszok megadására.  

Domokos László válaszadása 

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm szépen a 
kérdéseket. Szél Bernadett képviselő asszonynak először. Először a pártok elszámoltatásával 
kapcsolatos kérdésben úgy gondolom, a számvevőszékről szóló vitában is ez előkerült, hogy 
mi az a mérték, hogy a Számvevőszék alkalmas-e ennek a vizsgálatára. Azt látni kell, hogy 
attól függ, hogy milyen jogosítványokat kap a Számvevőszék. Ez az egyik olyan terület, 
amiben korlátozott jogosítványunk van. Egyébként még az egyházak és a bizonyos civil 
szervezetekhez kapcsolódó ellenőrzés körül folyt a vita, ez mindenkori döntés kérdése az 
Országgyűlésnek, hogy ezt kívánja-e tágítani. Ma alapvetően egy szabályossági ellenőrzésre 
korlátozódik az ellenőrzésünk, de azért lássuk be, hogy hogy lehet hatékonyan egy párt vagy 
egy pártalapítvány gazdálkodását megítélni, azt, hogy sikeres vagy nem sikeres, azt inkább a 
választók döntik el, tehát ezért én azt gondolom, hogy indokoltak ezek a korlátozások. 
Nyilván kitágítják a mozgásterét a Számvevőszéknek, akkor erre nyitottak vagyunk. Maga a 
konkrét számviteli és párttörvény közötti konfliktus most már vagy tízéves történet. Tehát azt 
kell mondani, hogy a mindenkori kormányzat és a mindenkori parlamenti többség felelőssége 
ez, de láthatóan az összes párt és frakció egyetértésével kell ezt a kérdést megoldani, és ez 
viszont korlátozta a döntés lehetőségét. A konszenzustöbbség együttes konfliktusa okozza 
szerintem a gondot, de ez tényszerű, hogy ma így nem jó. Ezért minden jelentésünkben, amit 
ön idézett is, jelezzük ezt a konfliktust. Annyiról tudok hírt adni, hogy a kormányzat részéről 
a közigazgatási és igazságügyi miniszter úr egy munkacsoportot alakított, amiben minket is, 
mint ebben az ellenőrzésben részt vevő szakértőnek kikérte a véleményünket, ez a múlt évi 
konferencia egyébként jó hátteret is teremtett szakértői szinten a sarkalatos törvény 
körüljárása tekintetében, mind a régi problémák, mind az új kihívások, esetleges változások 
előkerültek. Tehát, amikor erre felkérnek, részt veszünk az előkészítésében. 

A másik az önkormányzatok. Először is Budapest tekintetében kevésbé lehetett a 
főváros szűken vett, a mai számviteli rendben, a pénzforgalmi szemléletben ennek a 
kockázatait kierősíteni. De ha hozzávesszük a konszolidált helyzetet, ami például a 
metróberuházást és a BKV-t érinti, ami viszont nem része ma egy pénzügyi konszolidált 
mérleg értékelésének, akkor árnyaltabb lenne a helyzet. Tehát azért nem kapott az 
összegzésben jelentős súlyt, mert a korábbi ellenőrzési módszertan csak a szigorúan vett 
önkormányzati beszámolóhoz kötődött, ezért nem ott jelentek meg a kockázatok, hanem 
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sokkal inkább ott, ahol korábban kevésbé nem volt ellenőrizve, ebből kapott nagyobb 
hangsúlyt. Ezek a szerződések a kiszerződött tevékenységekhez kötődtek a konfliktusok. 
Ezért inkább azt gondolom, a közvélemény nyilvánossága vitte el ebbe az irányba, de 
szakmailag egyébként pénzügyi-gazdálkodási szempontból is kockázatok látszódnak. Ezt úgy 
próbálta a Számvevőszék megoldani, hogy külön vizsgálta a metróberuházást és annak 
tapasztalatait, külön vizsgálta a BKV-t, és az idei évben szeretnénk tovább folytatni a 
fővárosnál is és az önkormányzatoknál is, ahogy a 2011. január 1-jétől módosult jogszabályi 
környezet megteremtette, hogy az önkormányzati vállalati kört ellenőrizzük. Ez még nem 
oldja meg a konszolidált mérleg problémáját, de már teljesebb képet tudunk adni a pénzügyi 
gazdálkodás tekintetében. Itt is szeretném megragadni az alkalmat, hogy a képviselőket majd 
arra kérjem, hogy fontolják meg, hogy a számviteli rendszer változtatását elő kellene 
készíteni, ehhez úgy gondolom, egy országgyűlési határozat jó indulópont lehet, és utána 
pedig egy komoly szakmai, kormányzati irányítói felelősséggel és majd később egy 
államháztartás elszámolásáról szóló törvénymódosítással egy hosszú, több éves, mi úgy 
számolunk, hogy akár 7-8 évig terjedő átalakítás tenné objektívvá az egész központi 
költségvetést, de ezen túl az önkormányzatoknál is ez az úgynevezett konszolidált mérleg 
lehetősége. Ebbe nem mennék jobban bele, mert ma ez nem kérdés, csak a figyelmet 
szeretném felhívni Budapest pénzügyi elszámolása kapcsán. Egyébként más városok esetében 
is ugyanez a helyzet.  

Milyen további intézkedések szükségesek? Egyrészt pilotellenőrzéseket hajtottunk 
végre, amely alapján négy kockázati területet azonosítottunk be. Továbbra is fennállnak a 
pénzügyi kockázatok, az úgynevezett vagyongazdálkodási kockázatok, hogy megfelelő 
gondossággal, a tulajdonosi jogkört helyesen értelmezve gazdálkodjanak a vagyonnal, ennek 
a megfelelőségének az ellenőrzése. Külön fel kell hívni a figyelmet, hogy a 2008 és ’11 
közötti úgynevezett törvényességi felügyeleti rendszernek a törvényességi hiányosságai miatt 
elszabadultak néhány helyen a szabálytalansági indulatok, hogy így idézőjelben fogalmazzak, 
tehát vissza kell terelni az önkormányzati szférát egy nagyobb szabálykövető magatartásra, 
ezért az Számvevőszék az ellenőrzés oldaláról szeretne ehhez hátteret adni. Gondoljon arra, 
hogy mintegy 2900 önkormányzatnak korábban nem volt nyilvános jelentése, tehát ezért 
nyilvánosságra nem kerültek ezek. És ez okozott gondot. Másrészt pedig a szabályossági 
kérdésben úgy gondolom, ma a kormányhivataloknak elképesztő kihívása van abban, hogy a 
jogszabályi megfelelőséget visszavezessék a helyes mederbe. Ennek egy utolsó ellenőrző 
pontjaként úgy gondolom, ebben az évben és a következő években nagyobb hangsúlyt fogunk 
adni ennek a kérdéskörnek. 

A negyedik pedig az, hogy az utóellenőrzés szerepét meg kell növelni, hiszen 
korábban az volt a gyakorlat, hogy akkor utóellenőrzött a Számvevőszék, ha újból arra járt. 
Mi úgy gondoljuk, hogy kockázati alapon, ahol a legsúlyosabb problémák vannak, már az 
ellenőrzés folyamán intézkedéseket vártunk el, oda vissza kell majd térni. Ezért ez - majd 
látható - egy önálló témacímként megjelent, de nemcsak az önkormányzatokra, hanem például 
a pártokra, akik kikerültek az állami támogatásból és más területeknek az utóellenőrzését 
készítjük elő, illetve kockázatelemzés alapján választottuk ki őket. Ezzel egyúttal válaszoltam 
Gúr Nándor elnök úr kérdésére is, hogy az ellenőrzés kiválasztását próbáljuk a 
kockázatelemzés irányába vinni. Tehát egy tudatos, de véletlenszerű kiválasztás. A kockázati 
köröket tudatosan próbáljuk beazonosítani, és azon belül, hogy ki, azon belül pedig 
megpróbálunk egyrészt a reprezentativitásra, ez az egyik megközelítés, például a 304 város 
esetében reprezentativitásra törekedtünk, és vannak olyan területek, mint a központi 
költségvetés vagy vállalatok, ahol pedig inkább megpróbálunk a kockázatok alapján… arra a 
különbségre, hogy a kockázatoknál rosszabb képet mutat összességében az ellenőrzés, viszont 
a legsúlyosabb pénzkockázatokat vagy szabályossági kockázatokat próbáljuk utolérni, de 
vannak olyan területek, amikor az volt az igény, hogy az egész önkormányzati szektornak a 
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pénzügyi helyzetét ítéljük meg. Azt viszont teljesen véletlenszerű mintavétellel tudjuk 
megtenni. Itt hívom fel a figyelmet az áprilisi jelentésünkre, amiben egy év munkáját 119 
önkormányzatot, és az adósság több, mint 80 százalékát magában foglaló önkormányzati 
szférát mutatunk be.  

Két elemről nem szóltam. Klímaügyben szeretnénk a továbbiakban is haladni. Már 
volt légszennyezésügy, de az allergénügy most egy elég aktuális téma volt az 
Országgyűlésben is, egy általános, nemcsak a parlagfűre vonatkozó, hanem általános 
allergiaügyi pénzfelhasználási kérdést tervezünk meg a jövőt tekintve. Nyilván a beszámolót 
még nem olvashatják, valószínűleg csak az év végére leszünk kész, hogy egészen pontosan 
milyen teendők vannak. Közös felelősségünk, hogy ilyen környezeti hátterű ellenőrzéseket 
erősítsünk. 

A másik pedig, nem szóltam, de írásban ott van, és folytatni fogjuk az úgynevezett 
integritási szemléletű közigazgatás terjesztését, lezárult-e egy európai uniós projektünk épp a 
napokban, és ennek a kockázatelemzésben való figyelembevételével a kiválasztásra reagálva, 
azzal megpróbáljuk kiszélesíteni az ellenőrzésnek a hatékonyságát. Mert hát 14 ezret 
meghaladó állami szervezet és intézmény van, amit ellenőrizni kellene, és ehhez 
kapcsolódnak még az államháztartáson kívüli körök, így nyilvánvalóan egy nagyon tudatos 
kockázatelemzéssel és mintavételezéssel fogjuk tudni lefedni az ellenőrzöttek körét.  

Az utolsó gondolatom az, hogy próbáljuk azt tudatosítani, hogy nincs olyan közpénz-
felhasználó hely Magyarországon, ami előbb-utóbb ne számíthatna a Számvevőszék 
ellenőrzésére. Ez fizikálisan csak akkor lehetséges, ha a véletlenszerűség és a 
kockázatelemzés irányába haladunk. Ez lenne a jövő. Nem mondom, hogy egyszerű ezt 
megoldanunk, ennek a kapacitásait most építjük ki. Az európai tapasztalatokat is most 
vesszük számításba, hogy milyen módszertanokkal dolgoznak, hiszen az egy komoly 
adatbázis-kezelési és megfelelő elemzési képességnek az építését jelenti a részünkről. 
Köszönöm szépen a kérdéseket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Más kérdés nem lévén, általános vitára való 

alkalmasság megállapítására kerítünk sort. Azzal az egymondatos kiegészítéssel, hogy talán 
még több prevenció, az elején még több segítségnyújtás a vége. Ez az, ami szükségszerű. 
Elnök úr szavaiból is ezt éreztük ki. Hát erre biztatjuk az Állami Számvevőszéket. Köszönöm 
szépen.  

Határozathozatal 

Általános vitára való alkalmasság tekintetében kérdezem a képviselőtársaimat, hogy 
kik azok, akik a tájékoztatót általános vitára alkalmasnak tartják. (Szavazás.) 15 igen, 2 
tartózkodás. Elnök úr, köszönöm szépen, szép napot és jó munkát kívánok. 

Visszatérünk az eredeti mederbe, de szakértő asszony jelzi, hogy van kötelességünk, 
többségi-kisebbségi előadó állítására. A többségiről kérdezem alelnök urat.  

 
VARGA JÓZSEF (Fidesz): Kara Ákos! 
 
ELNÖK: Így ez egy nagyon egyszerű megoldás volt. Kisebbségi? (Farkasné dr. 

Molnár Valéria: Csak elnök úr volt.) Nem, Szél Bernadett is! (Közbeszólások: Nem, ő 
megszavazta.) Megszavazta? Értem. Hát akkor a kisebbségi én vagyok. Köszönöm szépen. 
Akkor ezzel zárom az első napirendi pontot.  

Visszatérünk az eredeti medervágásba. Korábban az első napirendi pont a 
foglalkoztatási rehabilitáció rendszerének az átalakításáról szóló előterjesztés.  
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A foglalkoztatási rehabilitáció rendszerének átalakítása 

Az előterjesztő Dávid István főosztályvezető úr, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
részéről, és az én ismereteim szerint még Pósfai Gábor főigazgató úr, a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal részéről jelen van, valamint Garamvölgyi Annamária 
személyi titkár is és Tatosné Takács Andrea főosztályvezető asszony. Mindenkit felsoroltam, 
úgy látom, akik itt vannak a napirendi pont tárgyalásánál. Kérdezem az előterjesztőket, hogy 
kívánnak-e kiegészítést tenni, mielőtt ezt megtennék, én hiányolom, hogy nincs egy 
prezentáció, arról volt szó, prezentációt fogunk látni, most nem látok előkészületeket e 
tekintetben. Ezek szerint nincs prezentáció. Az viszont az egy évvel ezelőtti szándékainkat 
zúzza szét, no de hát ha nincs prezentáció, akkor tájékoztatót hallgatunk meg. Parancsoljon!  

Dávid István tájékoztatója 

DÁVID ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Pénteki napon került ez a napirendre, van természetesen prezentációnk, és nagyon 
örülünk, hogy meghívást kaptunk, és természetesen bármikor tudjuk ezt pótolni.  

Rövid tájékoztatót szeretnék csak tartani. Az Országgyűlés 2011. december 29-én 
elfogadta a CXCI. törvényt a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 
törvények módosításáról szóló törvényt. Ebben három nagy témát érintett a mi területünkön, 
egyrészt az ellátásokra, másrészt a minősítő eljárásra, harmadrészt pedig a foglalkozási 
rehabilitációra tért ki.  

Ez a törvény felhatalmazást adott azoknak a végrehajtási rendeleteknek az 
elkészítésére, amiből a 327/2011-es kormányrendelet az ellátásokat szabályozta, a 7/2012-es 
NEFMI-rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokat, a 8/2012-es 
NEFMI-rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértők feladatait, és a 95/2012-es 
kormányrendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, valamint a szakma irányítása 
alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek szabályozását végezte el. Ezek a 
szabályozások a törvény felhatalmazása alapján ezek a végrehajtási rendeletek egymásra 
épültek, és viszonylag gyors ütemben készültek el. Ha belegondolunk abba, hogy a jogszabály 
2011. évvégén adott felhatalmazást és ezek a jogszabályok mind megjelentek, amiket 
felsoroltam, valamint ennek a jogszabálysornak a végén az akkreditációról és a támogatási 
rendszerről szóló jogszabályrendszer utolsó eleme is közigazgatási, illetve társadalmi 
egyeztetésen van, illetve már ennek a jogszabálynak az észrevételeit feldolgoztuk, és beleírtuk 
ebbe a végrehajtási rendeletbe, azt reméljük, hogy június hónapban a kormány elé tud kerülni. 
Tehát itt azt lehet látni, hogy egy felhatalmazás után körülbelül egy fél év alatt az összes 
olyan jogszabály elkészül, ami valóban a foglalkozási rehabilitáció teljes rendszerét átalakítja.  

Ilyen jogszabály még, ami nem az Emberi Erőforrások Minisztériumához kapcsolódik, 
hanem a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, a rehabilitációs kártya, amely szintén ugyanezt a 
területet szabályozza. Erről kicsit később majd fogok szólni.  

A mi területünk, tehát az a jogszabály, amit most készítünk és amely, még egyszer 
mondom, közigazgatási és társadalmi egyeztetésen van, ez az akkreditációról és a 
támogatások új rendszeréről szóló jogszabály. Ennek a legfontosabb alapja az volt, hogy a 
800/2008-as EK-rendeletet, amely az előző támogatási rendszerben bonyolult és nagyon 
sokrétű támogatási rendszerben gyakorlatilag elég sokat támadták, a támogatásokat vizsgáló 
bizottság is megállapította, hogy a támogatási rendszer nem EU-konform. Éppen ezért az új 
jogszabálynak ezt a 800/2008-as EK-rendeleti rendelkezését vettük alapul, tehát erre épít, 
ennek az elvei alapján és a szabályai alapján készítettük el.  

A legfontosabb része és amelyik igazából a rendszer szereplői számára a legfontosabb 
és legkényesebb kérdés is, azt mondja az EK-rendelet, hogy aki piaci tevékenységet végez, 
nem kaphat olyan támogatást, ami piaczavaró, és azt is mondja, hogy aki piaci tevékenységet 
végez, ott a bértámogatásnak és a bér- és járuléktámogatásnak maximum 75 százalékát 
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adhatja az állami támogatás, és van az úgynevezett egyéb támogatás. Ezek akadálymentes 
környezet, akadálymentes eszközök, segítő személyek alkalmazása és úgynevezett egyéb 
adminisztratív költségek. Tehát ennek a négynek, amit felsoroltam, a száz százalékát engedi 
támogatni ez a bizonyos 800-as EK-rendelet. 

Minthogy felsoroltam, milyen jogszabályok készültek el, nagyon fontos kapcsolódási 
pont az új minősítési rendszer, tehát a komplex minősítés rendszeréről szóló jogszabály, és azt 
gondolom, hogy most lett igazából tényleg komplex, mert komplexnek neveztük azt 
megelőzően is, de nagyon röviden ez nem témánk, de azt gondolom, hogy a mi rendszerünk 
megértéséhez nagyon fontos, hogy ezt lássák. Az új minősítési rendszer egyrészt az egészségi 
állapot megállapítása után foglalkozási szakértő és szociális szakértő bevonásával arra is 
módja van például egy foglalkozási szakértőnek, ha az orvosi minősítés mondjuk azt állapítja 
meg valakiről, hogy az egészségi állapota 60 százalék alatti, tehát megváltozott 
munkaképességűnek minősül, de ennek a kategóriának a legfelső szintjén van, ez nem jelenti 
automatikusan azt, hogy valaki rehabilitálható, mert a rehabilitáció szempontjából nagyon sok 
más szempontot is vizsgálni kell. Vizsgálni kell a foglalkoztatási körülményt is, ahol annak az 
embernek a rehabilitációja létrejön. Tehát itt az orvosi foglalkozási és szociális szempontok 
egyaránt érvényesülnek. Az orvosi minősítést például a foglalkozási szakértő minősítését, a 
szociális szakértő minősítését nem tudjuk felülírni, tehát minden egyes szakértő a saját 
területe szempontjából kell hogy megvizsgálja annak az embernek a rehabilitálhatóságát, és 
bármelyik szakértő azt gondolja, hogy az ő szempontjából nem rehabilitálható, akkor 
természetesen gondoskodnia kell az államnak róla, és rokkantsági ellátást kell megállapítania. 
Ez azért nagyon fontos, hogy komplex minősítési eljárásra kerül sor, mert így tudjuk azokat a 
foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat, amik rendelkezésre állnak, kifejezetten annak a 
célcsoportnak a számára biztosítani, akik rehabilitáltnak minősíttetnek, és akiknek saját 
maguknak is erőfeszítéseket kell mozgósítaniuk, hogy a rehabilitáció megtörténjen, és az 
intézményrendszernek is ezt kell erősítenie, és minden olyan szolgáltatást biztosítania kell, 
hogy ez a foglalkozási rehabilitáció megtörténjen.  

Fontos még, hogy a rehabilitációs ellátás, a CIXI. törvény értelmében limitált idejű, 
maximum három évig tarthat. Éppen ezért a foglalkozási rehabilitáció is ebben a három évben 
gondolkodik. Amennyiben ezt a három évet a minősítési eljárásban a szakértők megállapítják, 
és azt gondolják, hogy ez a három év alatti foglalkozási rehabilitáció megvalósítható, ez alatt 
az időszak alatt kell azokat a tréningeket, képzéseket, munkatapasztalat-szerzéseket 
megszerezni annak az embernek, akiről a rehabilitáció rendszere gondoskodni kíván.  

A jelenlegi támogatási rendszerek úgy néztek ki, hogy volt egy úgynevezett 
bértámogatás. Ezt a bértámogatást nagyon sokan vették igénybe, mintegy 1200 akkreditált 
szervezet vette igénybe, gyakorlatilag csak foglalkoztatási céllal, tehát igazából nem a 
rehabilitáció volt a céljuk, hanem akkor tudtak állami támogatáshoz jutni, hogyha az 
akkreditációt megtették, és ezeket az embereket, akiket ők gondoltak, felvették. Mi azt 
gondoltuk, hogy a rehabilitációs kártya, amelyik a szociális hozzájárulási adómentességet 
jelenti a minimálbér maximum kétszereséig, és minden bürokráciamentesen igénybe vehető, 
tehát, ha egy jogosult a NAV-tól kéri a rehabilitációs kártyát, akkor a munkáltatója 
gyakorlatilag ennek a kártyának az érvényesítésével, illetve a mindenkori elszámolásokkal 
érvényesíteni tudja a kedvezményeket, tehát nincs szükség arra, hogy akkreditációs 
folyamatban látszatrehabilitációs tevékenységet folytatva foglalkoztassanak a szervezetek. 
Aki csak foglalkoztatni kíván, ezt a rehabilitációs kártyát igénybe tudja venni, viszont 
mindenki más, aki tervezetünk szerint az akkreditáció rendszerébe bekerül, és kívánja magát 
akkreditáltatni, tőlük az az elvárás, hogy valóban vegyenek részt a foglalkozási rehabilitáció 
tevékenységében, azaz a náluk lévő emberek fejlesztésében. Maga az akkreditáció is 
leegyszerűsödött, három szintű akkreditációból 2-3-5 évre adtuk meg, az új tervezet szerint 
egy akkreditáció lesz, aki ennek a feltételeit teljesíti, az akkreditált szervezetként 
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tevékenykedhet, tehát nincs limitált idejű akkreditáció, egyszeri akkreditáció van, egyszintű 
akkreditáció van, ez az akkreditáció viszont azt jelenti, hogy ettől kezdve, hogyha valaki 
akkreditáltatta magát, akkor alkalmas is arra, hogy a foglalkozási rehabilitáció rendszerében 
részt vegyen.  

 A támogatásokról, bértámogatások, költségkompenzációs és bértámogatás. A 
költségtámogatást támadták a legtöbben, azt gondolom, hogy jogosan. Itt egy ilyen védett 
szervezeti kör került kijelölésre, és gyakorlatilag a támogatások inkább a szervezethez 
kötöttek, nem pedig az egyénhez. A mostani jogszabályrendszer és azok a még folyamatban 
lévő jogszabályok, amiket készítünk, azok természetesen ezt átírják, és az egyénhez 
kapcsolódnak a támogatások, nem pedig a cégekhez vagy a magyar szervezetekhez. És volt 
még egy, úgynevezett szociális intézményi foglalkoztatás, aminek keretében 
munkarehabilitáció és fejlesztő-, felkészítő foglalkozás volt. Itt is nagyon sokan foglalkoztak 
úgy, hogy igazából ez nem volt teljesen biztos, hogy foglalkozási rehabilitációs célú. Ezt is 
egyszerűsítettük, a szociális törvényben benne van most a terápiás foglalkoztatás vagy 
terápiás munka lehetősége. Itt azt gondoljuk, hogy azoknak az embereknek, akiknek a 
foglalkoztatás nem cél, viszont az elfoglaltság biztosítása a saját személyiségfejlődésük 
szempontjából fontos lehetőség, és ez a terápiás munka erre lehetőséget ad, és minden olyan 
embert, aki most a szociális foglalkoztatási rendszerben volt, de képes arra, hogy termelő 
tevékenységet folytasson, ebbe az új támogatási rendszerbe kívánjuk behozni.  

A foglalkoztatást két markáns elemre bontottuk. Az egyik, azt mondjuk, hogy vannak 
olyan emberek, akiknek a termelő tevékenységben való részvétele nagyon fontos, ámde a 
nyílt munkaerőpiacra történő kivezetésük nem esélyes, nem valószínű. Ők sem szeretnének, 
nem tudnak ennek az elvárásnak megfelelni. Az ő számukra kidolgoztuk az úgynevezett tartós 
támogatással történő foglalkoztatást, ez azt jelenti tehát, ha minősítési eljárásban azt a 
minősítést kapja, hogy ő tartós támogatással ugyan, de foglalkoztatható, akár egy ilyen 
akkreditált szervezetben egészen addig, amíg a minősítése ezt megerősíti, akár élete végéig is 
foglalkoztatható és a támogatás igénybe vehető. A másik fontos, és ez a legújabb eleme a 
foglalkozási rehabilitációnak, az úgynevezett tranzit támogatás, azok esetében, akiknek a nyílt 
piacra történő kikerülésére esély van, aki erre képes, és alkalmas, az ő számukra olyan 
szolgáltatást kívánunk nyújtani, amely szolgáltatások segítségével a nyílt munkaerőpiacra ki 
tud jutni. Ez például egy ilyen hároméves időtartamban jelentheti azt is, hogy képzéseket 
biztosítunk a számukra. Ezek azok a képzések, és nagyon fontos, hogy olyan képzések 
legyenek, amire igény van a nyílt munkaerőpiacon, tehát ezeket megszerezhessék az emberek, 
adott cégnél, az akkreditált cégnél gyakorolhassák a munkát, tehát a munka világában 
legyenek tapasztalataik, akár a vezetőkkel és a többiekkel való együttműködésben, hiszen 
nagyon sokszor azt látjuk, hogy ez egy fontos kérdés, hogy van-e valakinek 
munkatapasztalata, van-e végzettsége, és van egy nagyon fontos új elem, amiben azt 
gondoljuk, hogy úgynevezett munkakipróbálás, bármennyi munkáltatónál összesen négy 
hónapot tölthetnek ezek az emberek, tehát kimehet egy olyan munkáltatóhoz, ahol megnézik 
egymást, és ha úgy döntenek, hogy szívesen dolgoznának együtt, akkor ez egyfajta biztosíték 
vagy lehetőség arra, hogy a valódi, nyílt piaci elhelyezkedés megtörténjen.  

Szeretnék arra kitérni, hogy három olyan pályázati program van az új Széchenyi-terv 
keretében, amely ezt az új szabályozást segíti és megerősíti. A TÁMOP 3.8-as, ebben van egy 
kiemelt konstrukció. A kiemelt konstrukciónak tulajdonképpen feltételeket kell biztosítani a 
két nem kiemelt konstrukciónak. Az egyik a foglalkoztatók számára jelent forrásokat, és 
ebben nagyon sok képzési, támogatási összeg van a náluk foglalkoztatott emberek számára, a 
másik pedig egy szolgáltatói fejlesztési pályázat, amely szolgáltatói körre nagyon is 
számítunk a nyílt piaci elhelyezkedésnél. Tehát ez a most jelenleg is támogatási rendszerben 
lévő emberek tranzitálását segítő pályázati programunk. 
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Van egy úgynevezett TÁMOP 111-es program, ami szintén talán a második félévben 
el is tud indulni. Ebben mindazon embereknek kívánunk szolgáltatásokat nyújtani, akik most 
még nincsenek benne a támogatási rendszerben. Szintén képzések, mentori tevékenység és 
egyéb támogatások, valamint van egy akadálymentességről egy akadálymentesítési program, 
ami szintén ezt támogatja. Tehát azt gondolom, hogy egy szerencsés helyzet alakult ki azzal, 
hogy a jogszabályok egy teljes körű átalakítást tesznek lehetővé, és ezekhez az 
átalakításokhoz pedig ott vannak azok a források, amellyel ezek majd végrehajthatók is 
lesznek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Még élvezetesebb lett volna, hogyha 

a slide-okat látjuk is, nemcsak halljuk, de az élet így hozta. Kérdezem képviselőtársaimat, 
hogy kik azok, akik a tájékoztató kapcsán kérdést, észrevételt kívánnak feltenni.  

Kérdések, észrevételek 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Mindenkit köszöntök. Az 
lenne a kérdésem, hogy még a szocialista kormány létrehozta ezt a nagyon igazságtalan 
támogatási rendszert, amiben kiemeltek 21 céget, és gyakorlatilag azokat, ha összehasonlítjuk 
a többi akkreditált céggel, akkor mintegy 3,5-szeres támogatást kaptak a többi akkreditált 
céghez viszonyítva. A kampány alatt, illetve már kormányra kerülés után is erre ígéret 
hangzott el Orbán Viktortól is, illetve utána Bernáth Ildikó fogyatékosügyi államtitkártól, 
hogy ezt a helyzetet rendezni fogják, megszüntetik a diszkriminációt, illetve a kialakult 
helyzet miatt egy egyszeri segítséget fognak adni a nehéz helyzetbe került foglalkoztatóknak. 
Na most, ez azóta sem történt meg, és igazából azt látjuk, hogy továbbra is fenntartja ez a 
kormány is ezt a diszkriminatív támogatási rendszert. Szóban elhangzott, hogy ezt 
megpróbálják megszüntetni vagy céljuk volt, de ez a tervezet, ez a kormányrendelet-tervezet 
sem ebbe az irányba mozdul el, tehát úgy tűnik, hogy minden marad a régiben. Mi sem 
mutatja ezt jobban, minthogy a 21-ek véleményét kikérték erről a kormányrendeletről, de a 
mintegy 2000 egyéb akkreditált cég érdekvédelmi képviseleteit nem kérdezték meg, tehát 
teljesen nyilvánvaló, hogy igazából nem is kíváncsiak a véleményükre. Ez lenne az egyik 
kérdésem, hogy akkor itt mire számíthatnak.  

Volt a Gazdasági bizottság Ellenőrző albizottságának is egy vizsgálata, illetve több 
ülésen is ezt tárgyalták, Budai Gyula is feljelentést tett az ügyben, így a 21-eket érő pozitív 
diszkrimináció miatt. Jelenleg nyomozás van. Az Ellenőrző albizottság felkérte az Állami 
Számvevőszéket is, hogy nézzen utána, és folytasson le ellenőrzést, ez is még folyamatban 
van, és ennek ellenére alkotnak úgy kormányrendeletet, illetve jogszabályokat, hogy lehet, 
hogy az egész bűncselekménygyanús. És nem akarják megszüntetni ezt a helyzetet. Tehát mi 
az oka, hogy nem várják meg, illetve az ígérettel ellentétben nem kezelik ezt a helyzetet?  

Van egy 4,9 milliárdos képzési támogatás, amit, gondolom, nem kell bemutatni. Erről 
szeretnék érdeklődni, ugyanis többek között például építőipari munkákra lehet képezni a 
megváltozott munkaképességű embereket. Hát elképzeltem egy vak, siket, mozgáskorlátozott 
embert kőművesként, ezt így nem sikerült összerakni magamban, hogy ezt komolyan 
gondolják-e, és ezt a pályázatot ráadásul egy konzorcium nyerte el, amiben kormányzati 
szinten is érdekeltek. Tehát a konzorciumot alkotó cégekben felügyelőbizottsági vagy 
tulajdonosi szinten bizony nagyon kormányhoz köthető szálak vannak. Tehát akkor ez a része 
is érdekelne, hogy ezt a képzést mire akarják fordítani, illetve mi az oka annak, hogy ennyire 
célzottan és személyre szabottan írják ki a pályázatokat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Szél Bernadett! 
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DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót. Én folytatnám a kritikák sorát, 
mert a beszámolóból is az derült ki számomra, hogy az élet kritikáit nem sikerült figyelembe 
venni a rendelet kidolgozása során, legalábbis azokét a cégekét, akik hozzám is eljutottak, így 
feltételezem, hogy önök is tisztában vannak a kritikák sorával, úgyhogy egy kicsit hadd 
hangosítsam fel ezeket. Egyrészt, hogyha van egy ilyen kaliberű rendelet, akkor mielőtt 
társadalmi véleményezésre bocsátjuk, illik az Országos Fogyatékosügyi Tanácsot felkérni 
arra, hogy ezt véleményezze és érdemi konzultációt folytasson. Tudomásom szerint erre nem 
került sor.  

Az átfogó kritikám az, hogyha ezt így elfogadják, akkor a megváltozott 
munkaképességű emberek foglalkoztatása biztos, hogy csökkenni fog, bármennyire is úgy 
tűnik az elmondottakból, minthogyha ez ellenkezőleg lenne.  

Konzultáltam korábban a fogyatékosügyi miniszteri biztos asszonnyal, és ő is azt 
hangsúlyozta, hogy az akkreditációt egyszerűbbé kell tenni. Na most, kérdezem én, hogyha 
egy ilyen költséges akkreditációt vezettek be, mint amely a rendeletből kitűnik, akkor 
számoltak-e a következményekkel. Itt van beruházási költség, személyi költség, itt rengeteg 
költséggel kell számolni. Ráadásul úgy működik a rendszer, hogyha 30 napos bérkifizetési 
csúszásba kerül az adott szervezet, akkor a tanúsítványt elvehetik tőle. Számos példát 
mondhatok, én magam is többször felszólaltam az ülésteremben azzal kapcsolatban, hogy 
önhibájukon kívül kerültek ilyen helyzetbe a szervezetek. Hogyan kívánják az ilyen 
helyzeteket megelőzni, illetve, ha megtörténik, akkor orvosolni, és ugye nem fordulhat elő az, 
hogy ilyen helyzetben az akkreditációs tanúsítványt elveszítik az érdekelt szervezetek. 
Említette ön itt a tranzitfoglalkoztatás intézményét is, kérdezem én, hogy ugye ez maximum 3 
évig tart, mi lesz utána az emberekkel. És ha megtörténik a kihelyezés, akkor hogyha a 
hatodik hónap után elveszíti az állását az érintett, akkor van lehetőség újabb támogató 
foglalkoztatásra vagy nincsen? Ráadásul nem igazán tudtam lekövetni, hogy a nonprofit 
szervezeteknek a helyzetét hogyan kívánják orvosolni. Tehát, hogyha arról van szó, hogy 
hatórás foglalkoztatásnak a bérköltségét térítik, de semmilyen más költséget nem, akkor az én 
értelmezésemben ezek a szervezetek ellehetetlenülnek, mindazon emberek lehetetlenülnek el, 
akik ilyen szervezetek között reméltek munkaerő-piaci elhelyezést.  

Röviden ezeket szeretném kérdezni öntől. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, képviselőtársam!  
 
POLICS JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Olyan térségből jövök, 

Komlóról, ahol rengeteg bányász dolgozott, és nagyon sok a megváltozott munkaképességű, 
és jelenleg zajlik az az orvosi és bizottsági felülvizsgálat, amelyet a törvényben elfogadtunk. 
Ezeknek a vizsgálatoknak 95 százalékban az az eredménye, hogy a bányásztól a varrónőig 
mindenki rehabilitálható, és ezen foglalkoztatási rehabilitáció, amely maximum három évig 
tarthat, kapja a közfoglalkoztatási minimálbérnek a 40 százalékát, ami, ha jól emlékszem, 
28720 forint. És mellette tevékenységet nem végezhet, mert akkor elveszti ezt a támogatást is. 
Tervezik-e azt, hogy hasonlóan mint például a járadékosoknál, ahol megengedtük azt, hogy a 
minimálbérnek a másfélszereséig egy évben maximum 18 hónapos foglalkoztatási 
tevékenységet végezhetnek e rehabilitációs időszak mellett is a járadék juttatásával 
párhuzamosan, mert nagyon sok ember nagyon nehéz, sőt mondhatom, lehetetlen helyzetbe 
tud ezáltal kerülni, mert nem tudjuk abban a térségben biztosítani a foglalkoztatást, még akkor 
sem, hogyha vannak olyan akkreditált szervezetek, amelyek erre alkalmasak, de nem tudják 
felvenni ezt a jelenleg hirtelen felszabaduló munkaerőt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólási szándék? (Nincs jelentkező.) Három 

gondolatot fogalmaznék meg. Polics képviselőtársam létező problémákat tett az asztalra. Én 
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igazából tőmondatokban kérdeznék. Az egyik, hogy az már dicséretes, hogy a rehab-kártya 
létező, a korábbi kormányzat időszakában bevezetésre került és megtartásra is került. Ez 
gyakorlatilag azt mutatja, hogy hasznos tevékenységet, hátteret töltött be.  

A foglalkoztatási dolgokat érintően szeretném még kérdezni, hogy amikor források 
kihelyezésre kerül sor, akkor a foglalkoztatási kötelmek oldaláról hogy néz ki a dolog. A 
választ ismerem, csak az ön szájából szeretném hallani, főosztályvezető úr, merthogy 
számomra nehezen fogható az, hogy hatékony forrásfelhasználás úgy történhet meg, hogy 
foglalkoztatási kötelem nem fogalmazódik meg. 

A másik oldaláról a dolgoknak, említette a TÁMOP 1.1.1-et. Forrásoldalról 
kérdezném, hogyan néz ki ez a történet, mert szerintem lyukas a dolog. Az én ismereteim 
arról szólnak, hogy majd talán nyár végén beindul, és akkor forrásoldalról is alátámasztott 
lesz a dolog. Az utolsó kérdésem az, ami az előterjesztés lényege, hogy a foglalkoztatási 
rehabilitáció a kormányváltás óta hány embert érintett konkrétan. És tudom, hogy ez egy 
hároméves futamidejű történet, de kérdezem, hogy és hányan találták meg a helyüket a nyílt 
munkaerőpiacon ezek közül az emberek közül. Nagyjából ezeket szeretném tőmondatokban 
kérdezni. Köszönöm szépen. Más hozzászólási szándékot nem látok, akkor visszaadom a szót 
az előterjesztőnek.  

 
DÁVID ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen a 

kérdéseket. A mi főosztályunk 2010. november 15-én alakult meg, az első tevékenységünk az 
volt, hogy a 2011-es költségvetési javaslatot megtegyük. 2011-ben az a 21 cég és a többiek 
közötti különbség a forrásoldalról tíz százalék különbségre csökkent le. Egy 
költségkompenzációs szervezetnek a támogatása egy évben a bértámogatás és 
költségkompenzáció oldalán mondjuk lehetett egymillió forint, akkor a 21 szervezetnek 1 
millió 150 ezer forint, tehát, amit ön említett három és félszeres támogatást, az elképzelhető, 
hogy valamikor volt. 2011-ben, ha megnézzük a védett szervezeti támogatást és a 
költségkompenzációs támogatást, akkor ez néhány százalékban, húsz százaléknál biztosan 
nem nagyobb összegben tért el. Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy ezek 3,5-szeres 
támogatást kaptak azt megelőzően, és az első intézkedés egyikeként ez 15-20-30 százalékra 
csökkent, akkor ez egy nagyon jelentős intézkedés volt költségvetési oldalról elsőként.  

A következő kérdés az volt, hogy megint a 21-ek véleményét kérdeztük meg csak. Ez 
egyszerűen nem így van. Itt ül egy másik szervezet képviselője, pont sréhen szemben velem, 
aki szintén volt bent nálam, annyira egyeztettünk, hogy én személyesen küldtem ki abban a 
pillanatban, amikor lehetett az anyagot még hétvégén egy csomó szervezetnek, civil 
szervezeteknek és egyéb más érdekvédelmi szervezetnek, kértem, hogy nézzék meg, azokkal 
a nagy szervezetekkel, akik ezt igényelték, személyes egyeztetést folytattunk több órán 
keresztül az általuk leadottak véleményekről, javaslatokról. Ezek voltak az észrevételek, 
elhoztam, minden egyes észrevételen végigmentünk, és a szabályozásban 35 helyen 
módosítottunk, tehát, amit kértek a szervezetek, még kevesebb bürokráciát, még hosszabb 
határidőket, tehát minden olyan kategóriát, amit felvetettek, egyesével végignéztünk, és amit 
lehetett, azt beépítettük. Tehát nem a 21-ek… és ilyen nincs is, hogy 21-ek. Van két nagy 
érdeklődő szervezet, a MÁÉSZ és a VSZOSZ, akinek 40-50 tagja van, a MÁÉSZ-nek is 
hasonló tagsága van, tehát elsősorban nem 21-ekben gondolkodtunk, hanem érdekvédelmi 
szervezetekben és civil szervezetekben.  

Természetesen ismerjük a Budai Gyula-féle vizsgálatot, az ÁSZ-vizsgálat jelen 
pillanatban is folyik. Itt most az a kérdés, hogy miért nem várjuk meg, amíg ezek a 
vizsgálatok lezárulnak, a másik kérdés, hogy miért hagyjuk, hogy ez a rendszer úgy legyen, 
ahogyan. Azt pontosan kell látnunk, hogy ahhoz, hogy egy támogatási rendszert el lehessen 
indítani, ahhoz kell egy jogszabályi felhatalmazás. Elmondtam, hogy a CXCI. törvény 2011. 
december 29-én került elfogadásra, tehát akkor adott felhatalmazást az új végrehajtási 
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rendeletek elkészítésére, és azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy itt öt végrehajtási 
rendeletet kell elkészíteni, ráadásul mindegyik függ az előző elfogadottól, ehhez képest, most 
a 6. hónapban arról beszélünk, hogy az utolsó is a közigazgatási és társadalmi egyeztetésen 
van, ez viszonylag gyors munkának számít. Ez tudja megadni azt a felhatalmazást, ami egy új 
támogatási rendszert bevezet. Természetesen mi is azt szerettük volna, hogy ez minél 
gyorsabban és minél hamarabb menjen, mert egyetértünk azzal, hogy ez egy teljesen 
igazságtalan rendszer volt.  

Az építőipari munkákkal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nagyon sokszor 
kérdezik, hogy milyen tipikus munkalehetőségek vannak fogyatékos embereknek, mindig 
elhárítjuk ezeket a kérdéseket, mert nincsenek tipikus munkaformák fogyatékos embereknek. 
Elvileg az a helyzet, hogy minden munkalehetőséget érdemes és meg is kell nézni, ugyanis 
nincsenek tipikus fogyatékos emberek. Lehet valaki hallássérült úgy, hogy a fizikai munkára 
teljesen képes lehet, de minden ember esetében meg kell nézni, hogy mire képes, és arra kell 
fókuszálni, hogy a lehető legtöbb szolgáltatást kapja meg, hogy ő azokkal a kiegészítő 
szolgáltatásokkal teljes értékű munkát tudjon végezni. Az építőipari munkák is ugyanúgy 
lehetnek mint bármilyen más munka, nem tiltjuk a fogyatékosoknak, és nem is ajánlunk 
fogyatékosoknak munkaköröket.  

A kiemelt programban pedig az volt az elképzelésünk, hogy mindenképpen szükséges 
egy olyan képzési adatbázist csinálnunk, és itt megint, az eddigiektől eltérően arra 
gondoltunk, hogy a képzési programok nagyjából úgy néztek ki, hogy mindig meg kellett 
mondani, hogy milyen típusú emberre, milyen típusú munkavégzésre akarok én egy képzést 
csinálni. Nagyon sokszor ezek a képzési programok, mire véget értek, addigra már egészen 
mást kívánt a munkaerőpiac. Azt gondoljuk, hogy azokat az embereket, akik egyénként 
keresnek meg bennünket vagy vannak benne a támogatási rendszerben, minden egyes 
embernek egyénileg kell megmondani, hogy neki mi az az adekvát képzettség, amit meg kell 
szereznie, ezért azt gondoltuk, hogy olyan programot írunk ki, hogy lesz egy adaptált képzési 
paletta minden egyes embernek arra a szakmára, amit ő el akar végezni, és nyilván egy idő 
után olyan széles ez a paletta, hogy valószínűleg az új emberek, akik belépnek a rendszerbe, 
azok már képesek választani ebből. Tehát ez a fő fókusza ennek a kiemelt programnak, illetve 
egy módszertani minőségbiztosítási és informatikai közös fejlesztést kívántunk létrehozni, 
ami nagyjából azt jelenti, hogy egymással fognak tudni kommunikálni egyrészt a módszertani 
rendszert működtető foglalkoztatók és a szolgáltatók, és ehhez a fejlesztéshez írtunk ki egy 
kiemelt programot, amely kiemelt programban gyakorlatilag az állam a saját tulajdonában álló 
szervezetekkel akarja lemodellezni ezt a működést. És amint ez a működés lemodellezésre 
került, és a tapasztalatok leszűrhetőek, akkor ugyanekkora összeget írtunk ki azoknak a 
foglalkoztatóknak és szolgáltatóknak, akik bepályázhatnak. Nagyjából körülbelül ugyanannyi 
főt foglalkoztat ez a három szervezet, mint azok a szervezetek, akiknek egy azonos összegű 
pályázatot kiírtunk.  

A civilek kritikájára. Nagyon sok civil szervezet is megfogalmazott véleményt. 
Természetesen, ahogy említettem, ezeket mind egyeztettük, és én például voltam egy olyan 
civil szervezeti összejövetelen, ahol azok a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil 
szervezetek, érdekvédelmi szervezetek összefognak körülbelül 35-40 országos hálózatban 
működő civil szervezetet, és folyamatosan egyeztetünk és tárgyalunk velük.  

Az akkreditáció egyszeri lesz. Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy kétévente kellett 
kifizetni az akkreditációs díjat, most valaki egyszer kifizeti, és aztán soha többet nem kell 
akkreditáltatni magát, azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy kedvezőbb helyzet, tehát 
nem próbálunk lehúzni pénzeket a szervezetekről ilyen módon. 

A bérkifizetési csúszásra azt tudom mondani, hogy ezt érzékeljük, és nagyon sokszor 
folyószámlahitellel és egyéb hitelekkel tartották fenn magukat a szervezetek, a mostani 
nagyon egyszerű támogatási rendszer, amiben egyrészt azt is mondtuk, hogy hatórás 
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minimálbér alapján finanszírozunk mindenkit és odaadjuk annak a cégnek, ahány 
munkavállalója van, az összeget egy főre kiszámítottan, és ő gyakorlatilag saját maga mondja 
meg, hogy kinek milyen bért kíván adni, tehát eltérhet ettől az átlagkifizetéstől, ezt egy 
nagyon egyszerű számítási mód teszi lehetővé, és akár arra is sor kerülhet, hogyha egy cég 
mondjuk 20-án ezt az elszámolást elküldi nekünk, akkor miután nagyon egyszerű az 
elszámolás, így gyorsan tudunk eredményre jutni akár még a február első heteiben vagy 
hetében megkötött támogatással gyakorlatilag az első hónapra a számára szükséges források 
rendelkezésre fog állni, és ki tudja fizetni. Pont azért építettük fel így a rendszert, hogy ne 
lökjük a cégeket a bankok kezébe és ne kelljen nekik rettenetesen nagy pénzeket kifizetniük 
azért, hogy likviditási biztonságuk meglegyen.  

Mi lesz a tranzitfoglalkoztatást követően? Azt gondoljuk, hogy ha egyszer a minősítési 
eljárásban azok kapják meg a tranzitfoglalkoztatás lehetőségét, akik a minősítő eljárás tagjai, 
és itt muszáj nyitnom egy zárójelet, hogy a rehabilitációs szakigazgatási szerv, amiről szintén 
beszéltem, itt egy szakigazgatási szervben fog történni a minősítési eljárás, az ellátás 
megállapítása és a szolgáltatás is. Magyarul ez a szervezet, ha egyszer azt a megállapítást 
hozta, hogy valaki rehabilitálható, az ő feladata lesz a rehabilitáció lebonyolítása, nem lesz 
olyan mint eddig volt, hogy sok szereplő, mindenki egymásra mutogat, és nincs eredmény. 
Aki elindította a rehabilitációs folyamatot, tehát a minősítésben azt mondta, hogy ez az ember 
rehabilitálható, őt fogjuk megkérni, hogy a rehabilitáció eredményességéről is számoljon be. 
Tehát, ha valakinek a rehabilitáció mint lehetőség és mint szolgáltatás a rendelkezésére áll, 
akkor azt gondoljuk, hogy azért kapta ezt meg, mert ez alatt a három év alatt valóban fel 
lehetett készíteni a nyílt munkaerőpiacra. Természetesen van olyan, hogy valamilyen 
körülmény változik. Ez lehet az ember egészségi állapotában, lehet annak a környezetnek a 
körülményében, ahol ő él. Ha ezek változnak, akkor van lehetősége egy újraminősítésre, 
hiszen akkor már nem azok a célok fogalmazódnak meg, amik azt megelőzően. De ha valaki 
rehabilitálható, annak a rehabilitációjára ez a három év elégséges kell hogy legyen.  

A bérről. Sokan említették, hogy eddig a bértámogatás mondjuk egy civil szervezet 
esetében egy magasan kvalifikált, mondjuk második csoportos rokkant esetében biztosított 
bér jóval magasabb volt mint amit mi most átlagban adunk, egyrészt azt szoktuk mondani, 
hogy egyrészt nem mondjuk, hogy kinek mennyit kell adni, hanem ennyi átlagot adunk, és 
minden munkáltató mondja meg, hogy kinek mennyit tud adni, másrészt pedig itt az egész 
filozófia változott. Nem arról szól a történet most már, hogy mi szeretnénk a foglalkoztatást 
megvásárolni, hogy valaki valahol dolgozzon, és akkor az állam ezt teljes egészében kifizeti. 
Mi egy rehabilitációs szolgáltatást szeretnénk igénybe venni a foglalkoztatóktól, mert ez a 
szolgáltatás azt jelenti, hogy amíg nálunk vannak, addig megtanulnak mindent annak 
érdekében, hogy a lehető legtöbb tudást a nyílt munkaerőpiacra megszerezzék, és amikor azt 
mondtam, hogy nemcsak tranzit, hanem tartós támogatással történő foglalkoztatás van, az azt 
jelenti, hogy aki tartós támogatású foglalkoztatást kap, és nincs munkaerő-piaci kimenet, 
nincs három év, nincs degresszív támogatás. Tehát ő addig kapja ezt a támogatást, ameddig 
dolgozik azon a munkahelyen, ahol van. Tehát itt próbáltuk cizellálni, hogy akinél az a cél, 
kimenjen, akinél nem cél, az pedig hozzájáruljon saját maga és a társadalom fenntartásához.  

A felülvizsgálatra vonatkozóan azt tudom mondani, hogy a rehabilitációs 
szakigazgatási szervek július 1-jével fognak felállni. Nagy hangsúlyt fogunk arra fektetni, 
hogy ezek a rehabilitációs szakigazgatási szervek lássák, érzékeljék azt, hogy ez a 
tevékenység a minősítéstől a szolgáltatás befejezéséig az ő feladatuk, és hogy csak valójában 
azokat minősítsék rehabilitálhatónak, akinek a rehabilitációját meg is tudják oldani. Jelen 
pillanatban még ez a szakigazgatási szerv nem állt fel, de ezt érzékeljük, ahogy a képviselő úr 
mondta, úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos tevékenységünk lesz, hogy ezt a helyére 
rakjuk, és valóban ne a régi beidegződések alapján történő döntések szülessenek, hanem már 
az új jogszabályok alapján adekvát döntéseket hozzanak ezek a bizottságok.  
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A TÁMOP 111-gyel kapcsolatban az úgynevezett projekt-előkészítő munkacsoport 
lezárta a tevékenységét, most az NFÜ minőségbiztosítási rendszerében van. Most kell 
készítenünk egy olyan jogszabályt, ami felhatalmazza a nemzeti rehabilitációs és szociális 
hivatalt ennek a TÁMOP 111-nek a végrehajtására. Ez gyakorlatilag kodifikáció szintjén van. 
Azt reméljük, hogy amire feláll a hivatal, és amikor az új jogszabályok lehetőséget adnak 
majd az új támogatásokra, addigra összeér ez a két szál és egy-két hét különbséggel, de 
rendelkezésre fog állni ez a 12 milliárd forint, ami nem nagyon magas összeg, ha azt nézzük, 
hogy eddig mennyi költődött el a TÁMOP 111-es programokban, de másképpen kívánjuk itt 
elkölteni ezt a pénzt, mint ahogy ezt megelőző időszakban. Nagyon sok olyan szakembert 
szeretnénk alkalmazni, akik a rehab-szakig.szervek mellett közvetlenül dolgozva egyénre 
szabottan fogják tudni az embereknek a szolgáltatást biztosítani.  

Néhány szót arról, hogy a foglalkozási rehabilitáció eddig hány főt érintett, és hányan 
kerültek ki a nyílt munkaerőpiacra. Az az érdekes helyzet, hogy jelen pillanatban a nyílt 
munkaerőpiacra történő kihelyezés nem is volt elvárás senkitől, tehát a jogszabályok nem 
írták le azt, hogyha valaki kap egy támogatást, akkor ezért neki ki kell helyezni bárkit is a 
nyílt munkaerőpiacra. Ezért a szervezők nem is helyeztek ki senkit vagy csak nagyon kevés 
embert, sőt azt kell mondjam, hogy kontraindikáltak voltak, mert aki kihelyezett egy embert, 
az neki még plusz költséget jelentett. Tehát, akik eddig ezt megtették, azok a saját érdekükkel 
szemben gyakorlatilag azért tették meg, mert nagyon elkötelezettek voltak a 
foglalkozásrehabilitáció irányába. Azt gondoljuk, hogy ez jelen pillanatban az érdekeltségi 
szinten is rendezi ezt a kérdést, és mivel az érdekeltségek ebbe az irányba mutatnak, azt 
reméljük, hogy sokkal többen fognak így kikerülni. 

Még egy fontos kérdés. Nagyon sokan vannak olyan emberek, akik kikerülhetnének a 
nyílt munkaerőpiacra, de jelenleg szegregált foglalkoztatásban vannak, olyan 
foglalkoztatóknál, akik érdekeltek abban, hogy foglalkoztassák. Nagyon sokan vannak, akik 
még olyan messze vannak a nyílt munkaerőpiactól, hogy ők egy lépéssel nem tudnak 
kikerülni a nyílt munkaerőpiacra, ezért is találtuk ki ezt a tranzitfoglalkoztatást, mert azok a 
szervezetek, akik a tranzitfoglalkoztatásra képesek, onnan azokat az embereket ki lehet vinni 
a nyílt munkaerőpiacra, akik már ott dolgoznak, valamilyen szakmát begyakoroltak, és a 
munka világában igenis vannak tapasztalataik, és ők a tranzitfoglalkoztatók képesek felszívni 
azokat az embereket, akik most nagyon távol vannak a munkaerőpiactól, több éves távollétük 
miatt gyorsan kivezetésük nem lehetséges, de három év alatt a képzés megszerzésével egy 
akkreditált foglalkoztatónál történő egy munkatapasztalatra történő kihelyezéssel akár erre is 
alkalmasak lehetnek. Tehát ezt a statikus rendszert dinamikus rendszerré akarjuk átfordítani. 
Arra szeretnénk használni, hogy a munkaerőpiactól még távol lévő emberek ennek a 
segítségével tudjanak bejutni a munkaerőpiacra.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Optimizmusát becsülöm, majd egy év 

múlva térjünk vissza rá, és akkor itt a bizottsági ülésen akkor már egy prezentáció keretében 
szívesen vesszük. De köszönöm szépen, mert elég mélyre ment a dolgokban, és ez elég sok 
kapaszkodót adott képviselőtársaimnak.  

Tájékoztatóról van szó, tehát itt nem kell szavaznunk. Egyszerű tudomásulvételről van 
szó, ezért főosztályvezető úrnak és kollégáinak megköszönöm, hogy ezt a tájékoztatót 
megtartották. Talán annyit kérnék, hogy menetközben, hogyha friss információk állnak 
rendelkezésre, akkor a bizottsághoz ezek érkezzenek meg. Szakértő asszonyhoz, hogy a 
képviselőtársakat tudja menet közben is tájékoztatni, ne csak egy év múlva találkozzunk a 
dologgal. Köszönöm szépen.  
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Az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó 
középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos 
teljesítéséről (2007-2010.) címmel benyújtott jelentés (J/7271. szám) (Általános vita) 

Ezt a napirendi pontot lezárom. A következőre térünk át, azaz a másodikra. 
Ismereteim szerint Szőke László főosztályvezető úr vesz részt, valamint Garamvölgyi 
Annamária személyi titkár. Azt kérem a főosztályvezető úrtól, hogyha van kiegészítendője, 
akkor egy rövid szóbeli tájékoztatást tegyen.  

Dr. Szőke László előterjesztése 

DR. SZŐKE LÁSZLÓ (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen. A 
jelenleg hatályos országos fogyatékosügyi programról a 10/2206-os országgyűlési határozat 
rendelkezik, amely hétéves időtartamra határozza meg a fogyatékosügyi szakpolitika alapvető 
céljait. Ez az időtartam a 2007 és 2013 közötti időszakot öleli fel.  

A konkrét fogyatékosságügyi intézkedéseket, célokat, amelyek természetesen erre a 
programra épülnek, és ennek a programnak a végrehajtását szolgálják, középtávú intézkedési 
tervekben rögzítjük, a felelősök, illetve a források megjelölésével.  

Mind a FOT, mind pedig az országos fogyatékosügyi program a kormány 
kötelezettségévé teszi, hogy jelentést kell tennie a parlament részére ennek a programnak a 
végrehajtásáról. Az önök előtt fekvő jelentés a 2007 és 2010 közötti időszakot öleli fel, tehát 
ezen időtartam alatt tett fogyatékosságügyi intézkedéseket foglalja magában.  

A jelentés szerkezetét tekintve követi az ekkor hatályos, 2007 és 2010 közötti 
intézkedési terv fejezeti felosztását. Ennek megfelelően a jelentésünk intézkedései a 
következő területeket ölelik fel alapvetően: a fogyatékos személyek társadalmi életben való 
aktív részvételére vonatkozóan tett intézkedések, a fogyatékos személyekkel kapcsolatos 
társadalmi szemléletformálás alakítása, társadalmi befogadások erősítése, a fogyatékos 
személyek és családtagjaik életminőségének javítása érdekében tett intézkedések.  

A jelentés intézkedéseket tartalmaz továbbá a rehabilitációra vonatkozóan, valamint az 
autizmussal élő emberek problémáira vonatkozóan is. Szeretném elmondani, hogy a jelentés a 
különböző tárcák beszámolói alapján került elkészítésre. Tárgyalta az Országos 
Fogyatékosügyi Tanács, és a tanács úgy foglalt állást, hogy a jelentés egészüljön ki, ne csak a 
megvalósult célkitűzéseket foglalja magában, hanem mintegy kritikus szemlélettel kerüljön 
kiegészítésre a meg nem valósult elképzelésekkel is. Ez ily módon összehasonlításul szolgál 
majd a jövő hasonló jelentéseit illetően, tehát nem csupán a megvalósult feladatokat foglalja 
magában, a tett intézkedéseket, hanem kritikus szemlélettel a meg nem valósult célokra is 
kitér. Én azt gondolom, hogy ez a jelentés kellő alapul szolgál egyfelől a múltbeli 
tevékenység összefoglalására, és iránymutatást tartalmaz a jövő feladataira vonatkozóan is. 
Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa a jelentésnek általános vitára való alkalmasságát.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Javaslom, hogy a kérdések, észrevételek egy körben 

hangozzanak el. Igen, parancsoljon még főosztályvezető úr.  
 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Szeretném kérni azt, 

hogy egyenként válaszolhassak a kérdésekre, a jegyzetelésre korlátozottak a lehetőségeim, és 
nem szeretném, hogyha egyetlen kérdés is elsikkadna. (Látássérült.)  

 
ELNÖK: Nem fog elsikkadni. Arról gondoskodunk. De összevontan válaszolunk a 

kérdésekre. Köszönöm szépen.  
Tehát kérdezem képviselőtársaimat, hogy kinek van kérdése, észrevétele. 
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Kérdések, észrevételek 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Akkor én is darabonként 
mondjam a kérdéseket ugye, és akkor várjak előtte? Tehát akkor az első kérdésem az lenne, 
hogy itt szó van arról, hogy az akadálymentesítés folyamatban van, és 2013-ra be is fejeződik. 
Ugyanakkor az érintettek szerint ez egy kicsit látszattevékenység, mert látszólag megtörténik 
az akadálymentesítés, de valójában nagyon sokszor nem tudják használni. Például a 
közlekedési eszközökre való felszállás, leszállás, vagy ott van például a nyugatinál az 
aluljárórendszer, ahol az egyik felén van rámpa, a másik felén nincsen. Tehát lejutni lehet, 
csak feljutni nem lehet bizonyos helyeken. Tehát, hogy ezt úgy gondoljuk, hogy ez egy kicsit 
fényezi a valós helyzetet. 

Aztán az antidiszkriminációval kapcsolatban véleményünk szerint nem lehet 
antidiszkriminációról beszélni akkor, amikor az egyes és kettes csoportja a rokkantsági ellátás 
mellett dolgozhat ugyan, de bérplafon van, miközben a normál nyugdíjasoknak ugyanez 
nincsen. Tehát akkor ne beszéljünk antidiszkriminációról. Akkor most erre a két kérdésre 
először várnék egy reakciót. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem, nem, sorban megyünk, először a kérdések, 

észrevételek hangzanak el, és utána a válaszok. (Moraj. – Az elnöki asztaltól nem volt 
érzékelhető az előterjesztő látássérülése.) Ja, értem, értem, tehát problémát okoz … oké, 
rendben, akkor itt most egészen más helyzet alakul ki, mint korábban szokott. Menjünk 
tételesen, egyenként külön. Értem, elnézését kérem.  

 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm a tisztelt 

bizottság megértését és ez irányú segítségét. 
Az akadálymentesítésre vonatkozóan én nem gondolom azt, hogy ez 2013-ban be fog 

fejeződni. Az akadálymentesítési határidők egy része 2010-ben a törvény alapján lejárt és 
2013-ban is a közlekedési akadálymentesítés határideje lejár. Sajnos nem fog befejeződni ez a 
folyamat, mint ahogy sehol másutt sem fejeződött be Európa gazdagabbik felében sem. Sok 
minden történt a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
törvény hatálybalépése óta, jelentős eredmények születtek ezen a téren, de természetesen mi 
sem vagyunk az elért eredményekkel elégedettek. Nem lehetünk elégedettek, és ami nagy 
probléma az akadálymentesítés kapcsán, hogy nem tudjuk, hogy mi valósult meg konkrétan 
az eddigi támogatásokból. Nem tudjuk azt, hogy hol mekkorák a hiányosságok. Ezért a tárca 
úgy gondolja, hogy még az idei évben egy általános felmérést készít a közintézmények 
akadálymentesítése vonatkozásában. Ennek a felmérésnek pontosan az a célja, hogy 
felmérjük, hogy mi valósult meg eddig, hol mekkorák a hiányosságok, és ez alapján kerül 
majd sor a jövő pályázati projektjeinek a kiírására az akadálymentesítés terén. Tehát nem 
valósult meg 2010-re, nem fog 2013-ban sem, a határidő letelte ellenére sem. Azt gondolom, 
hogy közösen kell tennünk azért, hogy itt valóban érdemi előrelépés történjen. Jelentős 
eredmények születtek, de korántsem teljes körű az akadálymentesítés. Itt fizikai és 
infokommunikációs akadálymentesítésről egyaránt szó van. Komplex módon próbáljuk ezt 
kezelni, és igyekszünk mindent megtenni, hogy ez előbb-utóbb megvalósuljon. De ez nem 
2013-ban lesz.  

A nyugdíjas munkavállalók munkavégzési lehetőségeire vonatkozóan azt gondolom, 
hogy elindult egy folyamat, annak érdekében, hogy a fogyatékosok is hatékonyan 
dolgozhassanak. Ebben érdekeltté kell tenni a munkaadókat, a fogyatékos munkavállalókat 
egyaránt. Én azt gondolom, hogy saját tapasztalatból is és a fogyatékos emberek tapasztalatai 
alapján is azt tudom itt mondani önöknek, hogy valóban, minden fogyatékos embernek vagy a 
fogyatékosok többségének érdeke az, hogy hatékonyan dolgozhassanak és érdemi munkát 
végezhessenek. Elindult egy folyamat, amiről az előző tájékoztató kapcsán képet kaphatott a 
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tisztelt bizottság. Biztos, hogy ezen még lesz javítanivaló, de én azt gondolom, hogy a 
komplex minősítés az a folyamat, ami elindult a rehabilitáció terén, az mindenképpen abba az 
irányba hat, hogy érdekeltté tegye mind a munkaadókat, mind pedig a fogyatékos, illetve 
megváltozott munkaképességű személyeket. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor Szedlák Attila jelentkezett, úgy látom. Parancsolj, 

képviselőtársam.  
 
SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azt a kérdést 

szeretném feltenni, inkább először véleményt, hogy úgy gondolom, hogy minden fejlesztés 
vagy minden program az alapoktól kell hogy induljon. Az alapok egy ilyen program esetén 
úgy gondolom, hogy talán a korai fejlesztéssel kellene, hogy elinduljon. Korai fejlesztés 
tekintetében, átolvasva a programot, én úgy látom, hogy nagymértékben foglalkozik persze 
helyesen az óvoda, általános iskola és középiskola tekintetében, de a korai fejlesztéssel, amit, 
ha jól láttam, leginkább védőnőket és orvosokat bevonva készítettek programot, az nem azt 
tükrözi, ami valóban a valóságban is történik, hiszen legtöbb megyei intézmény tekintetében, 
megyei pedagógiai intézetek foglalkoznak a korai fejlesztésekkel, karöltve a kórházakkal, és 
nem pedig a háziorvosokkal és védőnőkkel. Azt szeretném megkérdezni, hogy figyelembe 
véve a 2007-2010-es programot, hogy gondolkodnak-e, hogy 2012-től ez megváltozik.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr, most megadom a szót újra.  
 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen a 

kérdést. Szeretném elmondani, hogy nem álltunk le 2010. december 31-nél és 2011. december 
31-nél sem a fogyatékosságügyi program megvalósításában. Szeretném elmondani, hogy a 
közelmúltban fogadta el a kormány az 1056/2012-es számú határozatát, ami a fogyatékosügyi 
program 2012 és 2013 évekre szóló végrehajtását tartalmazza, tehát az új intézkedési tervet, 
ami a programból még hátralévő kétéves időszak végrehajtási intézkedéseit öleli fel és 
tartalmazza. Ebben nagy hangsúllyal szerepel a korai fejlesztés, illetve a fogyatékos gyerekek, 
fiatalok oktatásával kapcsolatos kérdéskör. Itt egy pontot szeretnék említeni ebből az 
intézkedési tervből. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szakemberek képzésében fokozottan 
jelenjenek meg a fogyatékosügyi szempontok. Akár az egészségügyi dolgozók, akár az 
oktatásban részt vevő, közreműködő szakemberek képzésében. Fokozottan jelenjenek meg a 
fogyatékosokkal kapcsolatos speciális bánásmódra való képességek és készségek és azt 
gondolom, hogy ez is jelentősen hozzájárul a képviselő úr által említett célok 
megvalósításához, tehát, hogy a szakemberek a fogyatékosügyi szempontokat jobban ismerjék 
és hasznosítsák a munkájuk során. Tehát nem az a lényeg, hogy háziorvosok vagy milyen 
szakemberek foglalkoznak ezzel, hanem akik foglalkoznak, azok képben legyenek, azok 
valóban korszerű ismeretekkel rendelkezzenek a fogyatékos emberekkel kapcsolatos 
bánásmódot illetően, és a speciális ismereteik naprakészek legyenek és korszerűek legyenek. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Szél Bernadett, parancsoljon! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Értékelem az erőfeszítést, hogy elkészült ez a jelentés, de engedje meg, hogy megjegyezzem, 
hogy egy év késéssel kaphattuk meg, és én nagyon szeretném azt kérni, hogy a jövőben ne 
kelljen ennyit várni ezekre, mert ez túl fontos ahhoz, hogy ennyit várjunk a tények 
megismerésével. 
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Hadd kezdjem a pozitívumokkal. Amint említette is, valóban értékelendő az, hogy a 
humánerőforrás-menedzserek és szakreferensek képzése során jelentős előrelépés történt az 
időszakban, nagyon fontos terület, és elvitathatatlan érdem. Magára a jelentésre visszatérve, 
sok mindent hiányolok. Említette, hogy alkalmas ez arra, hogy a jövőre vonatkozóan 
ajánlásokat fogalmazzon meg, illetve a korábbi időszaknak a kritikáit megismerhessük. Én azt 
gondolom, hogy nem, mert alapvetően egy felsorolásszerű anyagot találunk, amelyben inkább 
vágyak és álmok fogalmazódnak meg, mintsem konkrét következtetések és értékelések. A 
konkrét hiányokat, tehát, hogy ami miatt nem valósulhattak meg bizonyos intézkedések, 
azokat pedig nem látjuk olyan tételesen felsorolva, hogy abból valóban tanulni lehessen a 
jövőre vonatkozóan. Én nagyon hiányolom azt, hogy nincsenek ajánlások és nincsenek valós 
kritikák, azt gondolom, hogy egy ilyen kaliberű anyagnál mindenképpen sor kell hogy 
kerüljön arra, és arra kérem önöket, hogy a jövőben figyeljenek arra, hogy ezek 
szerepelhessenek a jelentésben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm a képviselő 

asszony kérdését. Hogy miért egy évvel később kapták meg, erre vonatkozóan szeretnék 
először röviden reagálni. Az előző kormány 2009-ben készített egy előterjesztést, amit 
azonban nem vitt tovább, tehát egy tervezetet, amit nem terjesztett elő. 2010 május végén 
megalakult új kormány szervezeti struktúrája jelentősen megváltozott, tehát az előző kormány 
által készített jelentéstervezet egyeztetésére került sor 2010 őszén, és 2011 év elején. Ezt 
követően megtárgyalta a szakmai vezetőértekezlet, megtárgyalta a miniszteri értekezlet, majd 
az Országos Fogyatékosügyi Tanács. Ezt követően fogalmazódott meg részben a tárca 
részéről, részben pedig az Országos Fogyatékosügyi Tanács részéről a bevezetőmben említett 
szempontsor, hogy ne csak a pozitívumok, hanem a negatívumok is kerüljenek bele ebbe a 
jelentésbe. Ezt úgy tudtuk elérni, hogy újabb tárcaközi egyeztetést kezdeményeztünk. Erre az 
egyeztetésre 2011 őszén került sor, így 2012 elején voltunk abban a helyzetben, hogy az ily 
módon a tárcák beszámolóival kiegészített újbóli felkérésre átdolgozott jelentést elő tudtuk 
terjeszteni, és ezért került sajnos valóban egy évvel később önök elé. Én vitatom azt, amit 
képviselő asszony mondott, hogy ez a jelentés nem tartalmaz kritikai észrevételeket. Igenis, 
szerintem tartalmaz, jelentős kritikai szempontokat, meg nem valósult célokat, feladatokat 
fogalmaz meg. Egyébiránt nekem meggyőződésem, hogy a jelentésnek alapvetően a lezárt 
időszakban, tehát a 2007, jelen esetben a 2007 és 2010 közötti időszakban megtett 
intézkedéseket kell tartalmaznia. A jövőre vonatkozóan a vállalásainkat, a feladatainkat, 
amelyek úgy szintén a különböző tárcák ajánlásai, szempontjai alapján került elkészítésre, az 
pedig az említett, az általam is említett 2012-2013-as időszakra vonatkozó új intézkedési 
tervben kell megfogalmazni. Tehát ez a jelentés a múltról szól alapvetően, és az intézkedési 
terv, amit a kormány a közelmúltban fogadott le, az tartalmazza a jövőbeni célokat, a jövőbeni 
feladatainkat a fogyatékosügy terén. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés nincs, akkor szavazunk.  

Határozathozatal 

Kérdezem képviselőtársaimat, kik azok, akik támogatják az általános vitára való 
alkalmasságot. (Szavazás.) 12 igen, 5 tartózkodás. Köszönöm szépen. Többségi és kisebbségi 
álláspontok rögzítőire teszünk javaslatot. A többségi? (Varga József: Szedlák Attila.) A 
kisebbségi Szél Bernadett.  
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Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7678. szám) [1] (Általános vita) 

A következő napirendi pontunkra térünk rá. A késői benyújtás nyilván nehezíti 
képviselőtársaim felkészülését, de emellett még az a probléma is fennáll, hogy a bizottság 
kijelölése gyakorlatilag formailag nem történt meg. Előkészületileg igen, jelezték, hogy a 
bizottság kijelölésére kívánnak sort keríteni. Most fél egykor lesz majd bizottsági elnöki, ahol 
a kijelölést kérhetem, vagy megkapjuk aszerint, ahogy előkészület zajlik. Tehát azt szeretném, 
hogyha képviselőtársaim tudnák, hogy ennek a napirendi pontnak a tárgyalását most vagy úgy 
kezdjük el, hogy a kijelölés hivatalosan nincs meg, és ennek a tudatában tesszük meg, vagy a 
délután folyamán bizottsági ülést tartunk, amikor a kijelölés hivatalos formában adott lesz. 
Én, mivel az előkészületek látható módon abba az irányba mennek, hogy a bizottság kijelölése 
megtörtént szakértői egyeztetések tekintetében, ezért azt is elfogadhatónak tartom, ha 
tárgyaljuk. De házszabályszerűen a kijelölés megléte szükséges ahhoz, hogy a napirendi pont 
tárgyalására sort tudjunk keríteni. Ezért először is azt kérdezem képviselőtársaimtól, hogy 
ezen napirendi pont tárgyalását lefolytassuk-e azzal a kitétellel és feltétellel, hogy a kijelölés 
hivatalos formában megérkezik valamikor fél egy és egy óra környékén, és mi a kijelölést 
megelőzően tárgyaltuk. Csak azt nem szeretném, hogy utólag bárkinek azzal legyen 
problémája, hogy még a kijelölés nem volt adott, és a tárgyalást meg megkezdtük. Megállok, 
merthogy képviselőtársaim álláspontját legalább frakciónként kérném. Alelnök úr?  

 
VARGA JÓZSEF (Fidesz): A Fidesz és a kereszténydemokrata frakció nem látja 

akadályát annak, hogy most tárgyaljuk. 
 
ELNÖK: Ebben biztos voltam. Köszönöm szépen. Kérdezem az LMP és a Jobbik 

viszonyulását. (LMP-Jobbik: Tárgyalhatjuk!) Jó, köszönöm szépen. Ezzel megkönnyítettük a 
helyettes államtitkár asszonynak is az életét, mert gondolom, nagy örömmel fogadta volna, 
hogy délután egy újabb bizottsági ülés keretei között tudjuk tárgyalni a dolgokat. Azt 
szeretném kérni a kormánypárti képviselőtársaimtól, hogy abban legyenek a bizottság 
munkájának segítségére, hogy mindazokat a napirendi pontokat érintően, amelyek a bizottság 
elé kerülnek – alelnök úr, külön hozzád fordulva -, arra legyen tisztes felkészülési idő a 
képviselőtársak részére. Kettő: a szükségszerű formai dolgok történjenek meg, hogy ne itt 
kelljen nekünk különféle utakat járva álláspontokat rögzíteni, hogy tárgyaljuk, ne tárgyaljuk. 
Szeretném kérni a segítségedet ebben, Jóska. Köszönöm szépen.  

A napirendi pont előterjesztőjeként Asztalosné Zupcsán Erikát helyettes államtitkár 
asszonyt köszönthetem és Bódiné Pajer Mariann főosztályvezetőt, Bódi Éva osztályvezető 
asszony kíséretébe. Köszönöm szépen. A szó az önöké. Azt javaslom, hogy egy rövid szóbeli 
kiegészítést tegyen helyettes államtitkár asszony.  

Asztalosné Zupcsán Erika előterjesztése 

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a rugalmasságukat is, mert 
valóban ez egy kis nehézséget okozna, hogy újra visszajöjjünk délután.  

Az anyag rövidült ahhoz képest, amit mi terveztünk benyújtani. Csak azokat a nagyon 
fontos intézkedéseket tartalmazza, amik határidőhöz kötöttek. Éppen ezért két nagyon fontos 
része van, az egyik a támogatott lakhatás jogszabályi alapjának a megteremtése, és ez egy 
határidőhöz kötött kérdés, a másik a családok támogatásáról szóló törvény módosítása, azaz a 
családi pótlék iskoláztatáshoz kötésének új szabályai. Ezen kívül számos pontosító 
rendelkezést tartalmaz a benyújtott javaslat. Ezek között fontos, hogy a szociális szövetkezet 
tagjaként szerzett bevétel az Szt. alkalmazásában nem minősül jövedelemnek, tehát ez egy 
lényegi kérdés. 
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Lényeges továbbá az, hogy megteremtődik a lehetősége a házi segítségnyújtásnak 
gondozási szükséglet nélkül is, természetesen ez piaci alapon. Az intézményen belüli 
foglalkoztatás szabályai pontosulnak, illetve a nevelés-gondozás nélküli munkanap bevezetése 
a bölcsődékben – azt gondoljuk, hogy – az is egy technikai jellegű, ugyanakkor nagyon fontos 
javaslatunk.  

Azok a módosítások még, amik bent vannak, többnyire arra vonatkoznak, hogy 
néhány észrevétel érkezett hozzánk, hogyan kell alkalmazni a törvényt, és ennek a konkrét 
pontosítását jelenti. Például arra vonatkozóan, hogy kell-e meghatározni jövedelemigazolást a 
bölcsődei térítés mellett, illetve kinek. Ez esetben például, hogyha valakinek csak étkezés 
mellett gondozásért nem kérnek térítési díjat, ebben az esetben természetesen nem kell kérni 
jövedelemigazolást sem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony. Kérdések, észrevételek 

következnek.  

Kérdések, észrevételek 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm szépen. Hát én csak annyit jegyeznék meg, 
hogy szokás szerint megint egy salátatörvényt nyújtottak be, és megint gondban vagyunk, 
mert vannak benne jó részek, viszont vannak benne nagyon kérdésesek, úgyhogy a Jobbik 
nem fogja megszavazni a saláta jellege miatt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szél Bernadett! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm. Én is elégedetlenségemet kell hogy 

kifejezzem, mert itt most szó volt bizonyos időzítésbeli problémákról, hát nekünk sem volt 
sokkal jobb helyzetünk, amikor péntek este megkaptuk ezt az anyagot, és mindössze egy 
hétvégénk volt arra, hogy érdemben megismerjük. Hát így, kérem szépen nem lehet dolgozni. 
Mi megpróbálunk, de mindenesetre ez nem szolgálja a magyar emberek érdekét, hogy ilyen 
lehetetlen helyzetbe hozzák azokat az embereket, akiknek érdemi munkájuk és feladatuk van 
az önök által előkészített anyagokkal. 

Nézzük a tartalmi kérdéseket. Mivel abban az érdekes helyzetben vagyunk, hogy a 
szociális bizottságban tudtommal ez az anyag nem került tárgyalásra, vagy nem tudom 
pontosan, hogy mi a helyzet. Azt látom, hogy itt is a káosz nyomai érhetők tetten. Én a 
támogatott lakhatással kapcsolatban mindenképpen kérdezni szeretnék, mert ugye önök 
állandóan azt állítják, hogy valós társadalmi integrációra kívánnak felkészíteni embereket, de 
akkor miért sorvasztják el az úgynevezett otthonközeli támogató szolgáltatásokat.  

A 2013-as költségvetési tervben azt látjuk, hogy jövőre is olyan rossz helyzetben 
lesznek mint az idén voltak. Most az intézményből való kikerülés után mi lesz? Hogyan 
kívánnak segíteni önök az érintetteknek?  

A másik, ami nagyon feltűnő volt, hogy amikor volt társadalmi egyeztetésen a 
szövegváltozat, és abban szerepelt a gyermekvédelmi lakásalap létrehozása, ez a mostaniban 
már nem szerepel, viszont a 2013-as költségvetési tervben meg ott találtam. A salátában meg 
nincsen ott. Akkor mi a helyzet ezzel az alappal? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ismétlésekbe 

nem bocsátkozom, és nem helyettes államtitkár asszonynak címezem, de ez így 
elfogadhatatlan. Most nem feltétlen csak és az előterjesztésről beszélek, hanem annak a 
mikéntjéről is. De ezt majd elmondom bizottsági elnökin azért, hogy a Ház elnökéhez is 
eljusson, hogy talán nem így kellene a törvénykezés menetrendjét működtetni.  
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Tartalmi kérdés tekintetében nincs más kérdés, észrevétel, visszaadnám a szót a 
válaszok megadására.  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a mikénttel kapcsolatban nem 
tisztem, hogy erre válaszoljak. Az anyaggal kapcsolatban a támogatott lakhatás 
jogszabályainak a feltételét azért kell megteremteni, hogy a fogyatékos intézmények 
kiváltásának stratégiáját végre tudjuk hajtani. Itt egy TIOP 3.4.1-es pályázat kiírása 
megtörtént, itt hétmilliárd forint áll rendelkezésre, és ahhoz, hogy tudják a pályázók, hogy 
egyáltalán mi az a jogszabályi háttér, amire ők a pályázatot ők benyújtják, a pályázat 
benyújtása előtt kellett megteremteni ennek a fogalomkategóriáját. És a javaslat szerint a kis 
lakások, illetve a közepes lakások ugyanúgy támogatott lakhatásnak minősülnek, mint az 
ötven fő elhelyezésére szolgáló épületek. A gyermekvédelmi lakásalappal kapcsolatban csak 
szeretném jelezni, hogy nem véletlen, hogy nekünk az utolsó pillanatban került benyújtásra az 
anyag. Gondolom, hogy nem ez az egyetlen szociális törvénymódosítás, ami a bizottság előtt 
tárgyalásra kerül. Itt koncepcionális kérdésekről van szó, és a kormány úgy döntött, hogy 
ennek a tárgyalását még egyszer kéri. Ezért, mert összefüggései vannak más jogszabályokkal, 
ezért ez a törvénymódosítás most nem tartalmazza, természetesen nem vettük le a napirendről, 
és ugyanúgy a következő időszakban erről itt lesz javaslatunk. Illetve azt szeretném csak 
jelezni, hogy a jelenlegi költségvetési törvény is tartalmazza. Tehát ez számunkra előírás ilyen 
szempontból, hogy ennek a szabályait meg kell teremteni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony.  

Határozathozatal 

Általános vitára való alkalmasságról döntünk. Kik azok, akik támogatják a 
törvénytervezetet? (Szavazás.) 12 igen, 5 nem. Köszönöm szépen. Önnek szép napot, jó 
munkát kívánunk. Köszönöm szépen.  

Többségi-kisebbségi? Alelnök úr?  
 
VARGA JÓZSEF (Fidesz): Külön kérésére Kara Ákos. 
 
ELNÖK: Jó. Kisebbségi? Szél Bernadett. Köszönöm szépen.  

Egyebek 

Nekem itt összesen egy jelzési kötelezettségem van, az pedig az, hogy jövő héten 
hétfőn 9 óra 30-ra tervezzük a következő bizottsági ülésünket, Matolcsy György miniszter úr 
meghallgatása lesz a fő napirendi pontunk. Kérem, hogy készüljenek rá. Köszönöm szépen. 
Egyéb? Nincs. Legjobbakat kívánom mindenkinek. Viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 20 perc) 

 

Gúr Nándor  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


