
 
Ikt.sz.: FMB/101-1/2012 

 FMB-87/2012. sz. ülés 
(FMB-25/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 
2012. szeptember 17-én, hétfőn 9 óra 16 perckor  

a Képviselői Irodaház 128.  számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 



- 2 - 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Megjelent 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

A polgári törvénykönyvr ől szóló törvényjavaslat (T/7971. szám) (Általános vita) 5 

Dr. Jeney Orsolya helyettes államtitkár szóbeli kiegészítője 5 

Dr. Czepek Gábor kiegészítése 6 

Kérdések, észrevételek 7 

Határozathozatal 9 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényjavaslat 
(T/7954. szám) (Módosító javaslat megvitatása) 9 

a) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/8196. szám) (Általános vita) 10 

b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetése 
végrehajtásának ellenőrzéséről (T/8196/1. szám) 10 

Dr. Kardkovács Kolos előterjesztése 10 

Vlastis Ágnes előterjesztése 12 

Kérdések, észrevételek 13 

Dr. Kardkovács Kolos reagálása 19 

Határozathozatal 22 

Tájékoztatás az Állami Számvevőszék 1288. számú jelentéséről, a hazai és uniós 
forrásból finanszírozott, munkahelyteremtést és - megőrzést elősegítő támogatások 
rendszerének ellenőrzéséről 22 

Holman Magdolna Julianna tájékoztatója 22 

Egyebek 25 

 



- 3 - 

Napirendi javaslat  

1. A polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/7971. szám) 

(Általános vita)  

2.   a)  A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 
CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/8196. szám) (Általános vita) 

b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/8196/1. szám) 

  

3.  A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 
törvényjavaslat (T/7954. szám) (Módosító javaslat megvitatása) 

  

4. Tájékoztatás az Állami Számvevőszék 1288. számú jelentéséről, a hazai és uniós 
forrásból finanszírozott, munkahelyteremtést és - megőrzést elősegítő támogatások 
rendszerének ellenőrzéséről 

  

5.  Egyebek 

  

  



- 4 - 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke  
Kara Ákos (Fidesz) alelnök 
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)   
Dr. Karakó László (Fidesz)  
Kontur Pál (Fidesz)  
Kovács Ernő (Fidesz)  
Nagy István (Fidesz)  
Polics József (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Karvalics Ottó (Fidesz)  
Spaller Endre (KDNP) 
Dr. Nemény András (MSZP) 
Kiss Péter (MSZP) 
Bertha Szilvia (Jobbik) 
Egyed Zsolt (Jobbik)  
Dr. Szél Bernadett (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Varga József (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz)  
Kovács Ernő (Fidesz) távozása után Nagy Istvánnak (Fidesz)  
Polics József (Fidesz) megérkezéséig Kovács Ernőnek (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz) Kontur Pálnak (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz) megérkezéséig dr. Czira Szabolcsnak (Fidesz)  
Dr. Nemény András (MSZP) megérkezéséig Gúr Nándornak (MSZP)  
Bertha Szilvia (Jobbik) megérkezéséig Egyed Zsolt (Jobbik)  
  

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Vlasits Ágnes számvevő (Állami Számvevőszék)  
Dr. Jeney Orsolya helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Laki Gábor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Czepek Gábor főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Holman Magdolna Julianna felügyeleti vezető (Állami Számvevőszék)  



- 5 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 16 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
mindenkinek, szép napot! Üdvözlöm a bizottsági ülésen megjelent meghívottakat.  

A meghívóban megküldöttek alapján öt napirendi pontot tárgyalunk. Szemmel 
láthatóan határozatképesek vagyunk.  

A napirend elfogadására kerítünk sort. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e a 
napirendi javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 16 főben határozom meg a 
jelenlétet, a helyettesítések a következők: én helyettesítem Kiss Péter képviselő urat, Kara 
Ákos alelnök úr Varga József alelnök urat, Egyed Zsolt Bertha Szilviát, Szedlák Attilát pedig 
Kontur Pál helyettesíti és Kovács Ernő helyettesíti még Polics képviselőtársamat. (Kiss Péter 
érkezik.) És én már nem Kiss Pétert, hanem Nemény Andrást helyettesítem. Köszönöm 
szépen.  

Azt javaslom, hogy a mai bizottsági ülést nagyjából bő egy óra, másfél órában 
határozzuk meg, azaz legkésőbb 11-kor többünknek elfoglaltságunk van, tehát erre fogom 
kérni az előterjesztőket is, hogy ehhez viszonyítottan tegyék meg a kiegészítéseiket. 
Szokásjog alapján haladunk a megszólalásokban, felváltva, először az ellenzéki oldalnak 
biztosítok lehetőséget.  

A polgári törvénykönyvr ől szóló törvényjavaslat (T/7971. szám) (Általános vita) 

Az első napirendi pontra térünk rá. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
részéről dr. Jeney Orsolya helyettes államtitkár asszony és dr. Czepek Gábor főosztályvezető 
úr vannak jelen. Én úgy tudom, hogy az álláspontok kifejtésére egy rövid szóbeli kiegészítést 
fog tenni helyettes államtitkár asszony.  

Dr. Jeney Orsolya helyettes államtitkár szóbeli kiegészítője 

DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
részéről még két munkatárs jelen van, tekintettel arra, hogy egy viszonylag nagy terjedelmű 
törvényt tárgyal most a bizottság, azt a munkamegosztást alakítottuk ki egymás között, hogy 
én beszélnék általában a polgári törvénykönyvről, illetve a benyújtást megelőző folyamatról, a 
főosztályvezető úr pedig kifejezetten a bizottság portfoliójába tartozó témakörökről ad 
önöknek egy rövid felvilágosítást a kérdések feltétele előtt. 

Az új Ptk. megalkotására ismételten 2010 nyarán kapott felhatalmazás Vékás Lajos 
professzor úr, illetve a professzor úr vezette polgári jogi kodifikációs szerkesztőbizottság. A 
cél az volt, hogy egy olyan szakmai konszenzusos alapuló magánjogi törvényjavaslatot tegyen 
le az asztalra, amely tartalmazza az elmúlt évtizedek során kodifikációra megérett bírói 
gyakorlatot, illetve azokat az uniós normákat, amelyeknek helyük lehet egy ilyen magánjogi 
törvényjavaslatban. 

A tervezet kidolgozásának alapja a 2008 márciusában közzétett úgynevezett szakértői 
javaslat volt. Ez szolgált alapjául ennek a munkának. A végeredményt látják, önök előtt 
fekszik, egy 1600 paragrafusból álló normaszöveg-tervezet. Ezt a javaslatot 2011 
decemberében nyújtotta át a kodifikációs főbizottságnak az előkészítő munkacsapat. 

Ezt követően a kormány februárban egy úgynevezett igazságügyi tematikus 
kormányülésen megtárgyalta a normaszöveget, általánosságban véve, és ekkor döntött úgy a 
kormány, hogy a Vékás professzor úr által letett anyag képezi majd az alapját a benyújtandó 
törvényjavaslatnak. Ezt követően lényegében a társadalmi egyeztetésre bő másfél hónap állt 
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rendelkezésre, nagyon sok észrevételt kapott a minisztériumunk. Ezt követően kezdődött meg 
a közigazgatási egyeztetés, ami szintén bő egy hónapig tartott. 

Azt láttuk célravezetőnek, hogy úgynevezett tematikus egyeztetéseken tárgyaljunk a 
stratégiai partnereinkkel, civil szervezetekkel, illetve a kormányzat érintett képviselőivel. 
Lényegében három széles körű tematikus egyeztetés volt. Az elsőnek a témája volt az ember 
mint jogalany, illetve a család- és öröklésjogi kérdések, a második egyeztetésen a jogi 
személyekre vonatkozó szabályozásról tárgyaltunk, a harmadikon pedig a dologi jogról, 
különösen a zálogjogi szabályozásról és a kötelmi jogi kérdésekről.  

A kormány június 11-én döntött a törvényjavaslat benyújtásáról. Ez fekszik most önök 
előtt. 

Ami újítás általánosságban véve a hatályos polgári törvénykönyvhöz képest, az 
elsősorban formai szempontból a törvénykönyv tagolása. A jelenlegi tervezet az úgynevezett 
könyvekre tagolódik, nyolc könyvből áll a magánjogi tervezet.  

Amit még szeretnék elmondani, két újítás, ami, azt gondolom, hogy alapvető a 
hatályos Ptk.-hoz képest, az egyik, hogy a családjogi könyv újnak tekinthető, ez eddig külön 
törvényben szerepelt, illetve ugyanez elmondható a társasági jogi szabályozásról, aminek a 
polgári törvénybe inkorporálásáról döntött a kormány. 

Ami rendkívül fontos, hogy a hatályba lépés tekintetében a kormány eltökélt szándéka, 
hogy minimálisan egy év álljon a jogalkalmazók rendelkezésére, hogy megfelelő módon 
felkészülhessenek a joganyag alkalmazására. Illetve ez az egy év szükséges ahhoz is, hogy a 
hatályos jogunknak a megfelelő normáit hozzáigazítsuk az elfogadott törvényhez, illetve a 
szükséges végrehajtási jogszabályokat előkészítse a minisztérium. Azt mondom, hogy 
nagyvonalakban ennyit szerettem volna elmondani, és a bizottságot érintő szakkérdésekről 
pedig főosztályvezető úr ad tájékoztatást.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr, parancsoljon! 

Dr. Czepek Gábor kiegészítése  

DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Én is 
igyekszem a leglényegesebb rendelkezésekre koncentrálni, amelyek a bizottság tárgykörét 
érintik. Elöljáróban annyit megjegyeznék, hogy a polgári törvénykönyv nyilvánvalóan hosszú 
jogfejlődés eredményeképpen alakult ki, tehát a normáinak jelentős része változatlan maradt a 
hatályos szabályokhoz képest, hiszen az értékek védelme és megőrzése alapvető célkitűzése 
volt a kodifikátoroknak, nyilván ezeréves jogtételeket felforgatni nem lehet és nem is 
célszerű. Szűkítve a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság hatáskörére a Ptk. vonatkozó 
rendelkezéseit, először az Mt. és a Ptk. viszonyairól mondanék pár szót.  

Ugye ez régi vita, hogy a munkaszerződés bekerüljön-e a polgári törvénykönyvbe, 
illetve bizonyos munkajogi szabályok megjelenjenek-e. Igazán konszenzus az elméleti 
jogászok között ebben a körben nem alakult ki. Van erre is példa, meg az ellenkezőjére is az 
európai államokban. Az fel sem merülhet, hogy a munkajog egész anyaga a polgári 
törvénykönyv részét képezze, hiszen annyi speciális szabályt tartalmaz, amely nagyrészt már 
összeegyeztethetetlen a magánjogi és civilisztikai világgal.  

Az összeegyeztethetetlenség abban nyilvánul meg, hogy a magánjog alapvetően a 
felek egyenjogúságára épül, míg a munkajog a gyengébb fél védelme érdekében, a 
munkavállaló védelme érdekében azért számos speciális szabályt alkalmaz, amelyek az 
egyenjogú felek tételét megdöntik.  

No, ennek hatására döntött úgy a kodifikációs főbizottság, hogy a munkaszerződést 
nem szerepelteti a polgári törvénykönyvben. Igazából csak a fogalmát lehetett volna 
belerakni. Ezt meg is vizsgálták a professzorok, de úgy találták, hogy a számos speciális 
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vonás miatt erre nincs szükség. Egyébként is a 2012/1-es Mt. kimerítően szabályozza ezeket a 
kérdéseket.  

Ami még felmerülhet, az a cselekvőképesség problémaköre, hiszen ha a bíróság 
cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezi az állampolgárt, akkor ez kiterjedhet a 
munkaszerződés kötésére és a munkavégzésre is. Továbbra is fennáll az a szabály, hogy 
amennyiben korlátozó gondnokság alá helyeznek valakit, rendelkezhet úgy a bíróság, hogy ez 
a munkaszerződés-kötési képességét, illetve a munkavégzési képességét is befolyásolja. De 
alapvetően mint különleges jogi norma, illetve törvény, az Mt. természetesen ettől eltérhet. 

Ami még a munka világát illeti, azok a jogviszonyok, amelyek keretében munkát lehet 
végezni. Ugyanis nyilván nemcsak munkaszerződés keretében, hanem egyéb kötelmi 
jogviszonyok keretében is végeznek munkát az állampolgárok. Itt hangsúlyoznám, ami áthatja 
nyilván az egész Ptk.-t, hogy diszpozitív szabályokról van szó. Tehát csak cölöpöket ver le a 
jogalkotó, amelyektől el lehet térni természetesen a felek egyező megállapodása alapján. 

A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok közül kettőt emelnék ki: a megbízási és a 
vállalkozói szerződés kategóriáját. Megbízási szerződésben különösebb változások a hatályos 
szabályokhoz képest nem történtek, ellentétben a vállalkozási szerződésnél a tervezet 
előkészítői a bírói gyakorlat eredményeihez igazították a szabályozást. Precízebben 
határozzák meg a szolgáltatás tartalmát, a bírói gyakorlatban kikristályosodottaknak 
megfelelően a többletmunka és pótmunka fogalma immár írott jogi formát jelent. Ezenkívül a 
tervezési szerződésnél vannak változások, amikor is nem csupán a tervezőmunka elvégzését, 
hanem annak eredményeként a tervdokumentáció előállítását és átadását is rögzíti a 
szabályozás. A kivitelezési szerződés különösebben nem változott. Annyit még 
mindenképpen megjegyeznék a vállalkozási szerződésnél, hogy a mezőgazdasági 
termékértékesítési szerződés mint vállalkozási típus jelentkezik, ez főleg a mezőgazdaságban 
foglalkoztatottak és tevékenykedők számára fontos. Ez a szerződéstípus jelenti azt, amikor a 
vállalkozó a tulajdonában álló állat nevelésére vagy terménynek a megrendelő tulajdonában 
álló területen való termelésére köteles. 

Még egy olyan rész van, ami tulajdonképpen a munka világát érintheti, az a 
családjognak bizonyos elemei. Mégpedig, amikor közös vagyon megosztása van egy 
bontóperben, akkor természetesen nem változik az a szabály, hogy a munkával szerzett 
keresmény változatlanul közös vagyonnal minősül az életközösség fennállása alatt. A bírói 
gyakorlat eredményét felhasználva szintén arra mozdul el a tervezet ugyanakkor, hogy az 
üzleti célú vagyon használata tekintetében az üzletet irányító házasfélnek ad egyfajta 
elsőbbséget avégett, hogy az üzlet, illetve a vállalkozás továbbfolytatható legyen, és egy 
esetleges irányítói pozícióváltozással ne akadjon meg az üzletmenet. Elöljáróban ennyit 
szerettem volna mondani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdése, észrevétele kinek van?  

Kérdések, észrevételek 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszöntöm a bizottság 
tagjait, vendégeit. Az 537. § arról szól, hogy milyen esetben mentesül a kártérítési felelősség 
alól, és ennek a (2) bekezdése mint állandó jellegű megbízási viszony esetén a károsult 
kárigényét az alkalmazott károkozásáért való felelősség szabályai szerint is érvényesítheti. Itt 
az a kérdés, hogy tulajdonképpen kijátsszák-e a jogszabályokat, és megbízási szerződéssel 
alkalmazzák az embereket azért, hogy mentesüljenek az elbocsátással járó kötelezettségek 
alól, akkor, hogyha az a valaki kárt okoz, akkor itt arról van szó, hogy a biztosított 
tulajdonképpen kibújhat ilyen esetben a biztosítási felelősség alól, illetve, hogy kire hárul 
ilyenkor a kártérítés felelőssége. Hogyha alkalmazott, akkor a munkáltatóé lenne, viszont, 
hogyha megbízási viszonnyal alkalmaznák, akkor itt van benne az is, és mi fogja eldönteni, 
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hogy alkalmazottként érvényesítik a kártérítési felelősséget, vagy pedig a megbízással 
dolgoztatott nyakába varrják az egészet? Erre várnék választ. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr! 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Muszáj, hogy ebben a körben 

frakcióálláspontot tudjunk rögzíteni, nyilván általános vitára való alkalmasságról van szó. 
Időnk lesz a parlamentben, hogy az előttünk álló jogszabály rendelkezéseit alaposabban 
megvitassuk, így, ha megengedik, a Fidesz-KDNP-frakciószövetség részéről az általános vita 
elindításához elmondom a pozitív támogató álláspontunkat. 

Először is egy hosszú jogszabály-tervezetről van szó és általános vitára való 
alkalmasságról, hogyha megengedik, rövid lesz a támogató álláspont. 

Először is üdvözüljük, hogy szakmai tapasztalatok, illetve vélemények, így bírói 
gyakorlat alapján sok elemet felülvizsgáltak, megnézték annak működését, hogy hol 
szükséges változtatni. Szerintem nagyon fontos, nélkülözhetetlen, hogy az uniós 
szempontrendszer alapján kerül a tervezet a törvényhozás elé. Szeretném kiemelni a 
társadalmi egyeztetést, és amit kiemelt helyettes államtitkár asszony is, a tudomásunk szerint 
is valóban sok észrevétel történt, ez is a jogalkotási folyamat nyitottságát mutatja. 
Hangsúlyozni szeretném, korábban a munka törvénykönyvével kapcsolatban is 
hangsúlyoztuk, hogy a hatálybalépés, igaz, hogy ott nem egy esztendőről volt szó, de mégis itt 
a hatálybalépés egy esztendőben tervezett, illetve a tervezetben egy esztendőt szándékozik a 
kormány, illetve majdan az Országgyűlés biztosítani. Azt gondolom, hogy azzal az 
indoklással, amit a helyettes államtitkár asszony mondott, kellő átmenetet biztosít. 

A bizottságunk feladatkörébe tartozó szakkérdésekkel kapcsolatban most is 
rögzíteném, hogy azt fontosnak tartjuk, és nyilván az álláspontunkat is így fogjuk majd az 
általános és részletes vitában megfogalmazni, hogy a foglalkoztatásra vonatkozó szabályok 
egyértelműen kerüljenek meghatározásra. Tehát a vitás esetek munkavállaló, munkaadó 
között minél kisebb mértékben kerüljenek majd később teherként, konfliktusként az egyes 
élethelyzetekben megfogalmazásra, illetve napvilágra. Jól meghatározott jogszabály, egy 
egyértelműen meghatározott jogszabálytól azt várjuk, hogy kevesebb jogvita legyen, 
világosabb feltételrendszer legyen munkaadó és munkavállaló számára egyaránt. Köszönöm 
szépen. Támogatjuk az általános vitára való alkalmasságot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Más kérdés, észrevétel nincs. Egy rövid 

kérdésem és egy rövid megjegyzésem van. A rövid kérdésem igazából arra utal, hogy még a 
kormányváltást megelőzően a Ptk. az új szabályozási rendszerének a kialakítása egy elég 
mély elemzésen végigment. Én azt szeretném látni, hogy mik azok a fő csomópontok, 
amelyek tekintetében eltérés van ahhoz képest, mert nagyon sok azonosságot visszaolvastam 
az előterjesztés kapcsán. A fő különbségeket szeretném látni.  

Az észrevételem pedig az, hogy főosztályvezető úr mondta, hogy a munka 
törvénykönyve a gyengébb fél védelmére épül, szeretném, hogyha ezt a gondolatát 
összkormányzati állásponttá tudná érlelni, mert nem ezt tapasztaltuk a munka 
törvénykönyvének a vitájánál és egyéb más, a munka világát érintő kérdések kezelésénél. 
Vagy akkor nem jó alapokra épül az egész gondolkodás. Köszönöm szépen. Parancsoljanak!  

 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Először a képviselő asszony megjegyzésére. Az új Ptk. 537. §-a hatályos 
szabályozásnak felel meg egyébként, amely a károsult fél védelmét szolgálja. A lényeg az, 
hogy az elsődleges felelőssége ilyenkor a jogalkotónak, hogy megtérülésre kerüljön a kár. Ez 
nyilvánvalóan egy munkaviszony esetében úgy működik, hogy a munkáltató felel a 
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munkavállaló cselekményért, és majd egymás között van egy elszámolási viszonyuk, és az 
állandó jellegű megbízásnál hasonlóképpen szabályozza ezt a Ptk., hiszen itt már majdnem 
munkavállalói jogviszonyról van szó. De hogy miért nem kizárólagosság? Nyilván az is szó 
zavarja a képviselő asszonyt, amelyet a bírói gyakorlat fog eldönteni, hiszen annyira cizellált 
ezeknek a jogviszonyoknak a köre, hogy a bírói mérlegeléstől függ, hogy melyik az a 
felelősségi tényállás, amely alapján az ügyet a legkörültekintőbben meg lehet ítélni. Tehát ez 
egy szabadságot ad a bíró kezébe, hogy azt a felelősségi tényállást alkalmazza, amely alapján 
a kár a leghatékonyabban és leggyorsabban megtéríthető.  

Elnök úr kérdésére: számos ponton változás következett be azért ahhoz képest, 
amelyet a korábbi Ptk.-tervezet tartalmazott. Tényleg a teljesség igénye nélkül a családi jog 
területén egy konzervatívabb felfogást tükröz a tervezet, az előzőhöz képest, a gazdasági 
társaságokról szóló normaanyag bekerült a polgári törvénykönyvbe, amely alapvető hatással 
van az egész Gt. rendszerére. Hiszen eddig egy viszonylag merev és kógens szabályozást 
tartalmazott a gazdasági társaságokról szóló normaanyag, most ennél egy jóval megengedőbb 
szabályozás valósulhat meg, amely a felek akaratára nagyobb hangsúlyt fektet, és az államnak 
egy felügyelő funkciót biztosít a cégbíróságokon keresztül.  

Vannak bizonyos változások a felelősségi jogban, egyes szerződéstípusok jelentek 
meg, amelyek korábban nem, úgyhogy ezek azok a fő változások az előzőekhez képest, 
amelyek röviden említésre méltóak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Helyettes államtitkár asszony nem 

kíván szólni.  

Határozathozatal 

Általános vitára való alkalmasságról döntünk. Kik azok, akik a törvénytervezetet 
általános vitára alkalmasnak tartják. (Szavazás.) 14 igen, 3 tartózkodás. Tehát általános vitára 
alkalmasnak ítéltük.  

Előadók? Kara Ákos a többségit fogja mondani, a kisebbségit dr. Nemény András 
képviselőtársunk. Köszönöm szépen.  

Az a javaslat merült fel, hogy egy cserét csináljunk a második és a harmadik napirend 
között, mivel a harmadik napirendi pontnál mindössze egy szavazásra kell sort keríteni. Ha a 
bizottság tagjai ezzel egyetértenek, akkor kérem, hogy azt kézfelemeléssel jelezzék. 
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 
törvényjavaslat (T/7954. szám) (Módosító javaslat megvitatása) 

Akkor a harmadik napirendi ponttal folytatjuk a munkánkat. A Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről Laki Gábor főosztályvezető urat üdvözlöm.  

Mindenki előtt ott fekszik a szeptember 14-i ajánlástervezet. Egy pontot tárgyalunk. A 
költségvetési bizottság módosítója van itt az 1-es pont alatt.  

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. 

Tárcaálláspontot tudok mondani, a tárca támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 15 igen,  3 tartózkodás. A 2-es a 

költségvetési bizottság módosítója.  
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 14 igen, 4 tartózkodás. A 3-as, a költségvetési 
bizottság módosítója.  

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 14 igen, 4 tartózkodás. Köszönöm szépen. 

Főosztályvezető úr, viszontlátásra.  
Most visszatérünk az eredeti kerékvágásba, a második napirendi ponthoz.  

a) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/8196. szám) (Általános vita) 

b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/8196/1. szám) 

 
Általános vitára való alkalmasságról fogunk dönteni. A Nemzetgazdasági 

Minisztérium részéről dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár urat látom és Szatmári 
Edina főtanácsadó asszonyt, illetve Kajdi László főtanácsadó urat, az Állami Számvevőszék 
részéről pedig Vlasits Ágnes számvevőt és Gregor Andrea gyakornokot. Megadom a szót 
helyettes államtitkár úrnak. Tessék!  

Dr. Kardkovács Kolos előterjesztése  

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Az lenne a 
munkamegosztás közöttünk, hogy egy rövid bevezetőt és ismertetőt tartanék, és ha van 
kérdés, akkor természetesen a kollégák állnak rendelkezésre. 

A törvényjavaslat az államháztartásról szóló törvény szerint a zárszámadással 
kapcsolatos rendelkezések végrehajtását szolgálja. Itt a kormánynak augusztus 31-ig kellett az 
erre vonatkozó törvényjavaslatot benyújtani, illetve a benyújtást megelőző két hónappal, 
június 30-ig kellett az Állami Számvevőszék rendelkezésére bocsátania.  

E kötelezettségeknek mind a minisztérium, mind a kormány határidőben eleget tett.  
A törvényjavaslat rendelkezik a 2011. évi költségvetés finanszírozásáról, a végrehajtás 

szabályaival összefüggő kérdésekről, tárgyalja az államadósság kezelését. Emellett 
tartalmazza a tb-alapok pénzügyi előírásainak végrehajtásával kapcsolatos rendelkezéseket. 
Ennek megfelelően a következő struktúrában épül föl: a központi költségvetés kiadási-
bevételi főösszegei. Ezek az 1-es és a 2-es számú, úgynevezett mérlegmellékletek, a helyi 
önkormányzatok elszámolásait, amelyekhez a 3-astól a 8-asig mellékletek tartoznak, illetve az 
uniós programok kötelezettségvállalási keretének előirányzatait és azok teljesülését, amelyhez 
a 9-es számú melléklet tartozik. 

Röviden engedjék meg, hogy a zárszámadáshoz kapcsolódóan a 2011. évi 
gazdaságpolitika fő vonásairól szóljak néhány szót. A kormány 2011-ben folytatta a 
strukturális problémák megoldását, ezeknek a megoldási javaslatát a Széll Kálmán-tervben 
ismertette. Ennek fő prioritása az államadósság rátájának a visszaszorítása, illetőleg a 
munkaerő-piaci aktivitás krónikus alacsony szintjének növelése volt. Kétségtelen, hogy a 
kormányzat nem szokványos eszközöket alkalmazott, de a kormány álláspontja szerint ezek 
indokoltak és szükségesek is voltak a fennálló strukturális problémák megoldásához. Fontos 
kiemelni, hogy a 2011-es év folyamán a bruttó hazai termék 1,6 százalékkal növekedett, a 
kiskereskedelmi forgalom négy év után nem csökkent tovább, ugyanakkor az is tény, hogy a 
belföldi felhasználás továbbra is gyenge maradt. Ezért többek között ezt is érintette a személyi 
jövedelemadó-rendszer reformja, amely hozzájárult a fogyasztás élénkítéséhez, illetve ezt a 
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célt szolgálták a reálhozam kifizetések, illetve, ami még a belföldi kereskedelmen javított, az 
a turizmus hatása.  

2011-ben folytatódott a foglalkoztatottak számának növekedése, ugyanígy azt is lehet 
látni, hogy a nettó átlagkeresetek 2011-ben nemzetgazdasági szinten átlagosan 9,9 százalékkal 
haladták meg a 2010. évi szintet. A fogyasztói árak 3,9 százalékos növekedése mellett a 
reálkereset 5,8 százalékkal emelkedett egy év alatt. Ami a folyó fizetési mérleg egyenlegét 
illeti, ott a 2010. évi 1,2 százalékos többlet után 2011-ben 1,4 százalékos aktívum alakult ki. 
Mindezek hatására az államadósság rátája 80,6 százalékra mérséklődött a stabilitási 
törvénnyel összhangban. Az állampapírpiac a 2011. év folyamán stabilan működött, 2011 
decemberében visszafizette az ország az Európai Bizottságtól felvett hitel első részletét, ez 
mintegy kétmilliárd euró értékű visszafizetést jelentett, majd 2012 februárjában a Nemzetközi 
Valutaalap hitelét kezdte el szerződés szerint törleszteni. Ehhez a törlesztő részlet 527 millió 
SDR-t tett ki.  

Ami a fiskális folyamatokat illeti, az államháztartás európai uniós módszertan szerinti 
2011. évi többlete a nem tervezett egyszeri tételeket is figyelembe véve a GDP 4,3 
százalékában teljesült, tehát aktívumot mutatott, hogyha az egyszeri tételek nélkül, uniós 
módszertan szerinti hiányt tekintjük, akkor pedig a kormány által kitűzött 2,94 százalékos 
GDP-arányos mérték alatt, a GDP 2,43 százalékában alakult. 

Az államháztartás pénzforgalmi hiánya a GDP 2,2 százaléka volt. Összességében tehát 
megállapítható, és nagyon fontos kiemelni, hogy a költségvetési törvény szerinti hiánycél az 
egyszeri tételek nélkül is jóval az elvárt mérték alatt teljesült.  

Az elkülönített állami pénzalapokat illetően megállapítható, hogy a 2011. évet 69,2 
milliárdos többlettel zárták, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai együttesen 83,6 milliárd 
forintos hiánnyal zártak, de ennek kapcsán megemlítendő, hogy a nyugdíjkasszát sikerült 
zárni, tehát a nyugdíjkassza gyakorlatilag egy technikai különbözettel nullszaldós volt, tehát 
ennek a hiánynak szinte a száz százaléka az egészségügyi alapban keletkezett.  

Évközben a kormány számos olyan intézkedést tett, amelyek hozzájárultak ahhoz, 
hogy a GDP-arányos államháztartási hiány tartható legyen, ugye itt a Széll Kálmán-tervről 
már esett szó, emellett úgynevezett stabilitási tartalék képzésére került sor, kiadási 
megtakarításokról is intézkedett a kormány, a saját bevételből gazdálkodó intézményeknél 
többletbefizetést írt elő, illetve 2011 szeptemberében egy százmilliárd forintot kitevő 
egyensúlyjavító intézkedésről is döntött. 

Végül engedjék meg, hogy röviden szóljak az Állami Számvevőszékkel való 
kapcsolattartásról. A törvény szerint átadásra került az ÁSZ-nak a törvényjavaslat-tervezete. 
A tárca biztosította a helyszíni ellenőrzés feltételeit, folyamatos egyeztetés és észrevételezés 
folyt a két intézmény között. A megállapítással kapcsolatos kifogások többségét vagy az arra 
adott észrevételeket elfogadva az Állami Számvevőszék be is nyújtotta a jelentését. 

Azt gondoljuk, hogy a véleménykülönbségek jelentős részét sikerült feloldani, így a 
jelentés azt tartalmazza, hogy a 2011. évi költségvetés végrehajtása a jogszabályi előírásoknak 
megfelelt, a feltárt hibák a zárszámadás megbízhatóságát nem befolyásolták.  

Ugyanakkor az Állami Számvevőszék javaslatokat is megfogalmazott, elsősorban 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szól, ugye a tartalék tekintetében, az uniós fejezetekbe 
tartozó fejezeti kezelési előirányzatok beszámolói, adóbeszedés, NAV belső szabályozás 
tekintetében. Itt azt tudjuk jelenteni, hogy a javaslatokra vonatkozóan az érintettek intézkedési 
tervet fognak elkészíteni, és akkor ennek ellenőrzése nyilván folyamatba építetten, nyilván 
részben a ’12-es zárszámadás kapcsán lesz ellenőrizhető. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Kérdezem, hogy más kiegészítés 

van-e? Nincs. Akkor az ÁSZ-nak adom meg a szót. Parancsoljon!  
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Vlastis Ágnes előterjesztése 

VLASITS ÁGNES (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Meghívottak!  

Az ÁSZ törvényi kötelezettségének eleget téve elvégezte a Magyar Köztársaság 2011. 
évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzését.  

Az ellenőrzés keretében értékeltük, hogy a költségvetés teljesítéséről szóló 
zárszámadási törvényjavaslat tartalma, szerkezete megfelel-e az államháztartási törvény 
előírásainak, valósághűen mutatja be a költségvetés végrehajtásával összefüggő pénzügyi 
folyamatok alakulását, hozzájárul-e ezzel a közpénzek felhasználásának átláthatóságához és 
az azokkal való gazdálkodás elszámoltatásához.  

Mindezeken keresztül az ellenőrzés célja az volt, hogy elősegítse, hogy az 
Országgyűlés a zárszámadási törvény elfogadásával kapcsolatban megalapozott döntést 
hozhasson.  

Az ellenőrzés lefedte a központi költségvetés bevételi főösszegének 96 százalékát, 
illetve a kiadási főösszegének 91 százalékát. Ennek érdekében 81 intézménynél végeztünk 
helyszíni ellenőrzést, amelynek során összesen 76 költségvetési beszámolót, valamint a 
költségvetés közvetlen kiadási és bevételi előirányzatait minősítettük.  

A minisztériumok irányítása alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzése a korábbi 
zárszámadási ellenőrzések során nem volt jellemző. Az ÁSZ stratégiai céljai között szerepel, 
hogy a költségvetési szerveket teljes körűen ellenőrizze. Ennek első lépése volt időn kísérleti 
jelleggel a Belügyminisztérium és intézményei ellenőrzése, melynek keretében 35 intézményi 
beszámolót minősítettünk. 

A zárszámadás vizsgálatához hét külön ellenőrzés keretében elvégeztük 13 
költségvetési szerv beszámolójának minősítését, mely szintén hozzájárult a lefedettség 
növeléséhez. A zárszámadás ellenőrzéseihez szorosan kapcsolódott a belső ellenőrzés 
szabályszerűségének ellenőrzése, a zárszámadási ellenőrzésbe bevont 28 költségvetési 
intézményeknél, illetve 11 fejezeti kezelésű előirányzatnál, és a 2011. évi költségvetés 
előirányzatai tervezésének és évközi módosításainak ellenőrzése, amelyekről külön jelentés 
készül.  

Az úgynevezett egykapus dokumentumbekérési módszer keretében ezeket az 
ellenőrzéseket is a zárszámadás vizsgálatában részt vevő számvevők ellenőrizték, tehát nem 
jelentett többletfeladatot. Megállapítható volt, hogy jelentősen javult a beszámolók 
megbízhatósága.  

Míg 2009-ben három, 2010-ben pedig kettő elutasító minősítést adott az ÁSZ, ezek 
száma 2011-re egy darabra csökkent. A korlátozó minősítések száma 2009-ben és 2010-ben 
10-10 volt, ehhez képest a 2011. évi beszámoló közül csak egy kapott ilyen minősítést. Kilenc 
költségvetési szerv esetében a beszámolók minősítését figyelemfelhívó megjegyzéssel 
egészítettük ki. A minőség javulása a NEFMI-fejezet igazgatási címe és fejezeti kezelésű 
előirányzatairól készített beszámolókról is elmondható volt, míg 2010-ben korlátozó 
minősítést, 2011-ben már csak figyelemfelhívó megjegyzést adtak ki. 

A nemzetgazdasági elszámolások kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítési adatai 
megbízhatóak. Kivételt a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a 
lakástámogatások képeznek. Ezeket az Állami Számvevőszék korlátozott minősítéssel látta el. 

Az ellenőrzött költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok beszámolóit két 
kivétellel elfogadhatónak találtuk. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség intézményei számolóját 
korlátozó, az uniós fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzatairól készített beszámolót 
elutasító záradékkal láttuk el. 

A megállapított hibák a számvitelt támogató informatikai rendszerekkel kapcsolatos 
belső kontrollok nem megfelelő működésére a személyi juttatások körében elszámolt 
kifizetésekre, kapcsolódó szabálytalanságokra, megbízásos jogviszony keretében történő 
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foglalkoztatásra, kötelezettségvállalási ellenjegyzés hiányára, valamint a maradványok 
szabálytalan lekötöttségére vezethetők vissza. 

Ki szeretném emelni, hogy a hibák, hiányosságok megszüntetésére intézkedési 
kötelmet és a nem teljesítés esetére szankciókat is rögzít az új ÁSZ-törvény, tehát ez 
biztosíték, hogy a hibák kijavításra kerüljenek.  

A Munkaerőpiaci Alap beszámolóját a megbízott könyvvizsgáló elfogadó 
véleménnyel látta el, az MPA esetében a könyvvizsgáló javasolta a szervezeti és működési 
szabályzat aktualizálását, a nyilvántartási rendszer egységesítését és számítógéppel való 
támogatottságát. A funkcionálással a független belső ellenőrzés soron kívüli megoldását, 
valamint a Nemzeti Munkaügyi Hivatalban a képzési alaprész kezelésére önálló pénzügyi, 
számviteli egység kialakítását. A belső ellenőrzés hiányára az Állami Számvevőszék is már 
évek óta felhívja a figyelmet. Reméljük, hogy ezzel az új ÁSZ-törvényi garanciális szabállyal 
ez is meg fog oldódni. 

A Munkaerőpiaci Alapnál az államháztartási egyensúly megőrzése érdekében hozott 
intézkedések a kiadási oldal csökkentésével jártak. Így az elvárt egyenleg 25,2 milliárd forint 
többletre változott, a tényleges teljesítés ennél is alacsonyabb 9,1 százalékkal. Ez részben 
annak is köszönhető, hogy az álláskeresési ellátások feltételrendszer 2011. szeptember 1-jétől 
megváltozott, tehát ez is a megtakarítás irányába hatott. Köszönöm szépen a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim? Igen, Szilvia, parancsolj! 

Kérdések, észrevételek 

BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Először csak általánosságokban. 
Egyszerűen leszögezve a kormány kitűzte a 687 milliárd forintos hiánycél, ezt aztán 
módosították 1577 milliárdra, és végül ebből lett 1742 milliárd forintos hiány. Tehát 
magyarán ezt szeretné a kormány jóváhagyatni és levenni magáról a felelősséget azáltal, hogy 
ezt megszavaztatja az Országgyűléssel. Tehát ez már így önmagában mutatja, hogy a Jobbik 
miért nem tudja elfogadni ezt a javaslatot.  

De menjünk tovább, itt van a 80,8 százalékos eladósodottsági mérték, amit 
mérséklődésnek nevez a javaslat, illetve a jelentés. Itt az a kérdés, hogy a 80 százalék fölötti 
ráta volt előtte is, amelyet elvileg 5 százalékkal kellett volna csökkentenie a magánnyugdíj-
pénztári elvonásnak, ehhez képest persze maradt minden ugyanúgy, persze tudjuk, a 
forintgyengülés miatt, de ez nem mentesíti a kormányt az alól a felelősség alól, hogy 
egyszerűen rossz eszközhöz nyúlt, és olyan eszközzel próbálta meg csökkenteni az 
államadósságot, ami nyilvánvaló volt, hogy ilyen módon nem lehet, és ezáltal tulajdonképpen 
kiszórt az ablakon rengeteg pénzt. Ez megint egy olyan dolog, ami egyszerűen 
elfogadhatatlan a jelentés kapcsán is. 

Van egy érdekes része, a költségvetési szervek kiadásai 672 milliárd forinttal voltak 
nagyobbak, mint amennyire terveztek. Ez meg azt mutatja, hogy itt igazából a 
bürokráciacsökkentés ígérete látszik megbukni igen komolyan, hiszen, hogyha ennyivel több 
lett a bürokráciacsökkentés után a központi alrendszer kiadása, akkor azért annak oka lehet.  

Aztán van még egy olyan tétel, amire viszont nincsen magyarázat. A költségvetési 
szervek bevételei 360 milliárd forinttal emelkedtek a tervezetthez képest, és erről igazán 
semmi magyarázat nincs a zárszámadásban. Nem tudom, erre esetleg lehet-e választ kapni 
most, hogy ez honnan volt, és ki magyarázta.  

És akkor áttérek kifejezetten a munkaügyi részekre. A Munkaerőpiaci Alap kiadása, 
mint láttuk a számokból, tulajdonképpen jóval kevesebb volt, tehát végül is pozitív 
egyenleggel zárt. Ez a lényeg, hogy tulajdonképpen nagyon jelentősen talán 20 százalék 
körüli az a mérték, ami nem került kihelyezésre. Például a képzési részben. Ezt megint nem 
értjük, hogy a kormányzati retorikai célokkal mennyire fér össze az, hogy önmagában a 
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képzést ilyen mértékben visszafogták. Ráadásul a hasznosulása még rosszabb, az valami 60 
százalék körüli, merthogy az állandó jogszabály-változás, és tulajdonképpen a bürokratikus 
káosz miatt a kirendeltségek nem tudták egyszerűen kihelyezni a forrásokat. Tehát ez így már 
önmagában egy nagyon kétes teljesülése a költségvetésnek. 

Lenne egy ismételten visszatérő kérdésem a TÁMOP-programok kapcsán. Itt 
kifejezetten találunk megint etnikai alapú felhasználást, ahol előírják, hogy milyen arányban 
kell roma foglalkoztatottakat preferálni. És a jelentésben benne van, hogy sikerült is 
nyolcezervalahányszáz romát elhelyezni. Szeretnénk végre azt hallani, hogy milyen objektív 
ismérvek alapján lehet azt valakiről eldönteni, hogy cigány vagy nem cigány, és ahhoz az 
etnikumhoz tartozik vagy nem. Én ezt a kérdést már többször feltettem, és mindig kínosan 
kerülik a válaszadást. Ha egyszer nincs nyilvántartás, ha egyszer a külső jegyek alapján 
rasszizmus dönteni, akkor mondják meg, hogy például az Állami Számvevőszék vagy 
bármilyen hatóság mi alapján tartja nyilván és adja ki ezt a számot, hogy 8700 romának 
sikerült elhelyezkednie. Valami kapaszkodót adjanak már a magyar társadalomnak is. 

Az ÁSZ-jelentéshez lenne még egy megjegyzésem. Kifejezetten az ÁSZ-jelentés is 
hiányolja azt, hogy tulajdonképpen semmiféle kontroll nincsen az alap felhasználásával 
kapcsolatban. Tehát az alap által kezelt több száz milliárd forintot jogszerűen használják-e fel, 
azt végeredményben senki nem ellenőrzi, holott erre az Állami Számvevőszék is többször tett 
javaslatot, hogy valamilyen módon ezt azért mégiscsak kontrollálni kellene. Tehát egyszerűen 
nincsen belső ellenőrzés. Erre mi a magyarázat? Illetve tett-e valami lépést a kormányzat 
annak érdekében, hogy ez megvalósuljon? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más? Szél Bernadett, parancsoljon!  
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az LMP sem fogja 

tudni elfogadni ezt a beterjesztett zárszámadást alapvetően azért, mert a kormányzati retorika 
ellenére sem a költségvetésben, sem annak végrehajtásában nem érhető tetten az egyik 
deklarált szándék, a foglalkoztatás növelésének a szándéka. Alapvetően én most a munkaerő-
piaci vonatkozásokra szeretnék koncentrálni a kritikámban. Egyrészt a zárszámadásból is 
kiolvasható, hogy az előző évhez hasonlóan 2011-ben is pozitív volt a Munkaerőpiaci Alap 
egyenlege, de itt gyakorlatilag egy 22 milliárd forintos bennragadásról van szó. Egész 
egyszerűen nagyon fájó az, hogy ez az összeg 2011-ben hasonló nagyságrendűleg ragadt bent 
a Munkaerőpiaci Alapban, és nem került rendeltetésszerűen felhasználásra, alapvetően a 
munkanélküliség csökkentésére.  

Ráadásul a kormány a költségvetési indoklásában a munkahelyteremtést és a 
foglalkoztatás bővítését – idézem – „krónikus problémának a megoldását” jelölte meg 
prioritásként, ennek ellenére a 2011. évi költségvetési módosításban sikerült ezzel ellentétes 
lépéseket foganatosítania. Most konkrétan a stabilitási tartalékképzés cím alatt zárolt összegek 
végleges elvonásáról rendelkező törvényről beszélek, amely 25,3 milliárd forinttal 
csökkentette a Munkaerőpiaci Alapnak a kiadási előirányzatát, ráadásul fűnyíróelvszerű 
elvonásokról van szó, amely gyakorlatilag a munkaügyi központok működését lehetetlenítette 
el, a foglalkoztatási és képzési szolgáltatásokat érintette főleg.  

Azt az Állami Számvevőszék is megállapította a jelentésében, hogy a foglalkoztatási 
és képzési támogatásokon belül az egyes keretösszegeket évközben is folyamatosan 
módosították, gyakorlatilag ez, mint ahogy már mondtuk itt ellenzéki oldalról, ez a 
munkaügyi központok munkáját egész egyszerűen ellehetetlenítette, egy kapkodást 
eredményezett, ami odavezetett, hogy 2011 májusában a foglalkoztatáspolitikai államtitkár 
arra utasította a munkaügyi központokat, hogy állítsák le a betervezett képzéseket, új 
támogatási szerződéseket ne kössenek. Ugyanakkor, amikor újraindították a képzési 
programokat júniusban, akkor egymásnak ellentmondó utasítások kiadására került sor, tehát 
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ez egy teljes káosz volt annak idején. Nagyon szakszerűtlen intézkedések sorozata történt. Az 
előirányzat módosítások végrehajtásával a foglalkoztatási alaprész összege 40,5 milliárd 
forintról, 28,6 milliárdra csökkent, amelyből ténylegesen a 26,8 milliárd forint kiadás 
realizálódott, így ez azt jelenti, hogy a 2010-ben felhasznált forrásokhoz képest mintegy 10 
milliárd forinttal kevesebb jutott munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő támogatásokra. Sőt, 
emellett a betervezetthez képest 11 milliárd forinttal kevesebb összeg került felhasználásra a 
TÁMOP 1.1. munkaerő-piaci szolgáltatások és támogatások program keretében is. Ezek mind 
olyan intézkedések, amelyek semmilyen módon nem szolgálják a kormányzati retorikában 
megnevezett foglalkoztatáspolitikai munkahelyteremtést.  

De akkor nézzük a passzív támogatásokat, mert ott sem teljesült a kiadási előirányzat. 
A kormánytöbbség ugyanis a közfoglalkoztatásról szóló salátatörvényben módosította az 
álláskeresési ellátásokra vonatkozó szabályozást. Önök gyakorlatilag a szóbeli beszámolóban 
azt mondták, hogy ezzel sikerült megtakarításokat elérni, mi azonban azt mondjuk, hogy ezen 
lépésekre tízmilliárd forint bennmaradt a Munkaerőpiaci Alapban, és szintén a magyar 
emberek érdeke ellen hatott az, hogy ez nem került felhasználásra. 

Úgyis mondhatnánk, hogy a munkaerő-piaci kiadások szempontjából egy nagyon 
fekete év volt 2011. A közfoglalkoztatási források minden átmenet nélküli megfelezése, az 
aktív munkaerő-piaci szolgáltatásokat húsbavágóan érintő megszorítások, zárolások, illetve az 
álláskeresési ellátások drasztikus lecsökkentése mellett megszűnt az MPA rehabilitációs 
alaprésze is. Most én ezt különösen fájónak gondolom, mert itt a cégek által befizetett 
rehabilitációs hozzájárulásokról van szó, amik 2010 januárjától kontroll nélkül befolytak a 
központi költségvetésbe, mindenfajta célzás nélkül. Erre az LMP már korábban is felhívta a 
figyelmet, hiszen ez egy komoly probléma, mert ezáltal követhetetlenné vált az, hogy az 
állam mennyit költ és költ-e egyáltalán a megváltozott munkaképességű emberek 
rehabilitációt segítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatóknak a támogatására. És sajnos ezt 
igazolja a zárszámadás is, mert nem lehet megállapítani, hogy mennyit fordít az állam 
valójában ezekre a kiadásokra. És itt jön nekem egy kérdésem is, mert megdöbbentőnek 
találtam a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bér- és 
költségkompenzáció teljesült kifizetésére vonatkozó számokat is.  

Azt olvashattuk, hogy a bértámogatásra 13 milliárd forintot különítettek el, és abból a 
zárszámadás szerint 200 millió forint került felhasználásra. A költségkompenzációs 
támogatásra szánt 24,8 milliárd forintból pedig 1,86 milliárd forint. Én őszintén remélem, 
hogy itt elírás történt, és kérem, hogy erre reflektáljanak is, hogy a tavalyi támogatások ugye 
már kifizetésre kerültek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiss Péter jelentkezett.  
 
KISS PÉTER (MSZP): Köszönöm szépen. A 2011-es folyamatokat, azt gondolom, a 

2012-ben tapasztalt, és most számszerűsített gazdasági teljesítmény, illetve a gazdaság 
állapotának a számai nyilvánvaló módon precízebben írják le, mint az az előterjesztés, 
amelyik előttünk van, illetve ennek a szóbeli kiegészítése. Utalok arra, hogy többek között 
ezeknek a 2011-es lépéseknek a következményeképp is a GDP növekedése megállt, és 
mínuszba fordult, most már mínusz másfél százalék környéki. A beruházások szintén 
mínuszban vannak, -8 százalék, ez utóbbi különösen nagy problémát jelent. Különösen annak 
a fényében mondom ezt, hogy emlékszem arra, amikor a jövő évi költségvetést Matolcsy 
miniszter úr bejelentette, akkor egy furcsa gondolatmenet keretében belebonyolódott ebbe a 
beruházás kérdésébe, és ahogy megemlítette, hogy bizony ez baj, ahogy van, arra a 
következtetésre jutott, hogy ebből következően ebből fordulat lesz. Amit a számokban látunk, 
az ilyen irányú fordulat, gondolom, nem a kormányzati szándékoknak felel meg, de máig 
előttem van az a kép, amint egy bonyolult mondat végén azt találta mondani miniszter úr, 
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hogy hát ezért lesz ebben itten fordulat. Másnap ezt olvastam a Magyar Nemzet címlapján, 
hogy a költségvetésnek egyetlen egy eredménye és célja van, az a beruházási fordulat elérése. 
Nos, ahhoz viszont a 2011-ben elindult, az idén gyakorlott gazdaságpolitikai eszközrendszert 
és irányokat nyilvánvalóan meg kell változtatni. Ezért tehát nem lehet a 2011-es évet úgy 
értékelni, ahogy önök ezt tették. Most naponta hallunk híreket, nyilvánvalóan nemcsak 
Magyarországról van szó akkor, amikor ezeket a híreket halljuk, hogy az élelmiszerár-
emelkedés milyen nehézségeket fog okozni. Igen, kétségtelenül ez nemcsak magyarországi 
probléma. Ugyanakkor azt látni kell, hogy az eddig kialakult inflációs szint mögött még nem 
ezek az adatok vannak, azok majd még jönni fognak.  

Sokan úgy fogalmaztak tavaly, hogy a kormányzat bizonyos okokból a költségek 
eliminálása szempontjából a szegényeket leginkább sújtó adófajtához – idézőjelben mondtam 
–, az infláció eszközéhez, annak pörgetéséhez nyúl. Őszinte leszek, nem tartom bizonyos 
társadalmi szituációkban, országos gazdasági helyzetekben ördögtől valónak, hogyha ezt egy 
kormányzat kontrolláltan teszi, de különösen ezen hírek fényében, mint ami az élelmiszerrel 
van, veszélyesnek látom ezt a kialakult folyamatot. Ma már nagyon kevesen vannak olyanok, 
akik az év eleji inflációs prognózishoz közelinek vélik az év végi, ez évre kijövő átlagot, 
márpedig ennek az inflációs folyamatnak megint csak 2011 a gyökere. 

A második dolog, amit megemlítenék, ez az adósságszolgálat csökkentésére irányuló 
szándék. Csak felemlítem, hiszen 2011-ben is nagy vitát okozott ennek az egyszeri hatásokon 
alapuló, ugye a magánnyugdíj-pénztári forrásokra építkező volta, illetve az a dilemma, hogy 
ott, ahol a hiány mérséklése által kívánja ezt elérni a kormány, mind a kettő legitim 
egyébként, az első akkor, amikor ezt bevallja egy kormány, hogy ezen az áron akarja 
megvalósítani, és megmondja, hogy azok, akik kárvallottai lettek ennek, merthogy az ő 
pénzükről van szó, azok hogy nyernek kárpótlást, de egyébként gazdaságpolitikailag legitim 
megoldásról van szó, mondom még egyszer, hogyha társadalmilag ez igazságosan van 
felosztva, a másik eszköz az, amelyik a klasszikus, nem unortodox eszköz, a hiány 
mérséklésének az útja. Itt ezzel kapcsolatban 2011-re vonatkozóan külön vizsgálatot a hiány 
mérséklése fenntarthatóságának a problémája jelez. Úgy látják a szakértők, hogy ezzel bizony 
gond van, hiszen akkor nem kellene újabb és újabb beavatkozások sorát tennie a 
kormányzatnak, hogyha ezek strukturális átalakításokon vagy reformokon alapulnának, 
illetve, ahol ezen alapulnak, mert látok ilyen területeket is, ott ennek a tartalmával társadalmi 
igazságosságbeli viták vetődnek fel mint a rokkantrendszer átalakítása például. 

 A harmadik dolog, amit szeretnék megemlíteni, itt az előző hozzászólásokat nem 
megismételve, mert azokkal egyetértek a foglalkoztatás problematikájára vonatkozóan, ami a 
közfoglalkoztatásra vonatkozik. Nyilvánvaló, a korrekt beszámoló nem kerülheti meg azt a 
tényt, hogy 2009-2010 és 2011 vonatkozásában, miközben már 2011-re egy nagyon erős 
kormányzati propagandával működött a közfoglalkoztatás, tulajdonképpen 2009-2010-2011 
vonatkozásában egy folyamatosan csökkenő éves átlagos állománylétszámú 
közfoglalkoztatással kellett szembenézni. Most az ehhez való növekmények 2012-ben a 
statisztikát változtatják meg. Itt most nem akarok visszatérni a munkahelyvédelmi 
programban lefolytatott vitához, de a 2011-es időszakról szóló elszámolás világosan 
megmutatja a számszerűségi alapját annak a problémának, amit felvetünk ebben a másik 
vitában. Hogy félreértés ne essék, magam is a segély alternatívájának látom a 
közfoglalkoztatást, de hogy ne váljék ez a nyílt munkaerőpiacon való munka alternatívájának, 
ahhoz szembe kellene nézni ezzel a problematikával, ezzel a kiindulóponttal. Ehhez 
hozzásegíthet a 2011. évi számoknak az elemzése.  

A plusz megjegyzésem, nem akarván vitába keveredni, hadd osszam a Fidesz eddigi 
gyakorlatát abban a kérdésben, amit a Jobbik rendszeresen felvet a romák kapcsán, magyarán, 
hogy az Országgyűlés ne bonyolódjék a Jobbik által felvetett módon való romázásba, ezt az 
aspektust támogatom.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr!  
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Kedves Jelenlévők! A mondandóm jó részét a mostani napirendi ponthoz, tehát a 
2011. évről szóló költségvetési beszámolóhoz szeretném kötni. Szeretnék azért még egy-két 
megjegyzést tenni, hiszen politikai értelemben kitágította az ellenzék a napirendről szóló vitát. 

Az első az, hogy szeretném Kardkovács államtitkár úrnak megköszönni az ismételt és 
korrekt beszámolót, azt gondolom, hogy nagy segítséget nyújt a mi bizottságunk munkájához, 
és szeretném jelezni, hogy a Fidesz-KDNP-frakciószövetség írásban készített egy anyagot 
bizottsági álláspontként. Nyilván nem fogom az egészet felolvasni, de a lényegi dolgokat 
kiemelem majd belőle nyilván a jegyzőkönyv számára. 

Az első az, hogy azért szeretnénk emlékeztetni arra, hogy az előző kormányok által 
örökölt gazdaságpolitikai, politikai indíttatású gazdaságpolitika, illetve strukturális problémák 
voltak azok, amelyek ennek a kormánynak a mozgásterét, működését meghatározták. Nyilván 
meghatározta az a cél, ami kormányzati szándékként megjelent, ez szerepel az anyagunkban 
szintén, majd az írásos tervezetünkben, ami az államadósság csökkentésére vonatkozott, és 
szerepel az a tény is, ami a vártnál hosszabbra nyúló európai szintű gazdasági válság 
közepette kellett megjelenni, valamilyen módon elérni közös erőfeszítéssel, az a bruttó hazai 
össztermék növekedésével kapcsolatos adat a 2011-es esztendőben. Szintén a 2011-es 
esztendőre vonatkozik a keresetek vásárlóértékének a növekedése, a foglalkoztatottak 
számának növekedése, amely 2010-ben indult meg, hiszen még egyszer mondom, ez az anyag 
erről szól, 2011-ben is így volt.  

2011-ben sor került a közszférában bérkompenzációra, az adóváltozások 
következtében ne csökkenjenek a keresetek, szóba került. Mi is szeretnénk az írásos anyagban 
rögzíteni, most önöket megkímélem attól, hogy a kilenc bekezdést tételesen felsoroljam, de a 
munkaügyi központok decentralizált keretéből foglalkoztatáspolitikai aktív eszközök 
működtetésére a 20,6 milliárd forint milyen módon, milyen fejezetek, milyen logika, milyen 
összetételben került kifizetésre, és kiemelten, a helyzetből, illetve a kormányzati szándékból 
adódóan nyilván a közfoglalkoztatási kiadásokkal kapcsolatban is szeretnénk majd 
szerepeltetni az írásbeli anyagban. 

A Start-kártya, Start-plusz, Start-extra programokkal kapcsolatban csak utalnék most, 
ez az első, amikor nemcsak a ’11-es esztendőre, hanem a munkahelyvédelmi akciótervre 
utalva, hiszen szándékaiban, elemeiben, mint hasonló programok, korábbi logika mentén, 
például a pályakezdőkkel kapcsolatban, hogy milyen támogatások hány fő esetében valósultak 
meg, illetve milyen összegben, azt gondoljuk, hogy ezt szintén fontos ezzel a napirenddel 
kapcsolatban kifejteni. Illetve szintén fontosnak tartanánk a szakképzéssel, felnőttképzéssel 
kapcsolatos kifizetések összegét, azt a 27,9 milliárd forint kifizetését rögzíteni, amiből azt 
gondoljuk, hogy sok ezren juthattak jó képzéssel később biztos munkahelyhez, és amiről talán 
még eddig senki nem beszélt, de szerintünk fontos rögzíteni, hogy a bérgarancia alaprészből 
5,4 milliárd forint került kifizetésre, amiből sok ezer fő került támogatásra Magyarországon. 
Ez, ahogy említettem, részleteiben kerül megfogalmazásra a bizottsági vélemény 
benyújtásakor. 

De azért szeretnék arra utalni, hogy csak-csak a szocialisták részéről előkerült a ’12-es 
és, illetve a gazdasági folyamata és a jelenségei, de akkor ne menjünk el a mellett a tény 
mellett, hogy a 2012-es év gazdasági teljesítményét, foglalkoztatással kapcsolatos 
teljesítményét alapvetően meghatározza a 2002 és 2010 közötti szocialista kormányzati 
gyenge teljesítmény. Nyilván egy erősebb szocialista kormányzati teljesítménnyel a 2010-es, 
’11-es, majd a mostani ’12-es évet is más, sokkal pozitívabb összefüggésben lehetett volna 
megvalósítani. Ha szabad, akkor ezt mindenféleképpen szeretném itt tudatosítani ismét. 



- 18 - 

Az infláció valóban egy fontos kérdés, egy kicsit más összefüggésben, mint ahogy az 
általam tisztelt Kiss Péter képviselőtársam az élelmiszerárakkal kapcsolatban és aztán más 
összefüggésben is jelzett inflációs adatot. Az inflációt sokféle tényező hajtja, ezt tudjuk 
mindannyian, így például az energiahordozók világpiaci árának az alakulása. Én azt 
gondolom, hogy ezt a tényt ebben az esztendőben semmiképpen ne hagyjuk figyelmen kívül, 
és ezt a tényt semmiképpen ne a magyar ’11-es vagy ’12-es kormányzati teljesítménnyel 
hozzuk összefüggésbe. 

Egy kifejezetten politikai típusú megjegyzésem is lenne az LMP véleményével 
kapcsolatban. Ugye azt mondja, hogy különösen fájdalmasnak gondolja, én meg különösen 
szomorúnak tartok két dolgot, az egyik az, hogy a munkaügyi központok működése nem 
lehetetlenült el, működnek a munkaügyi központok, ez tényszerű dolog, azt pedig különösen 
szomorúnak tartom a tavalyi esztendőben, hogy miközben ezernyi gonddal és bajjal küzdött 
az ország, a családok, az az európai pártszövetség, amelyhez az LMP is tartozik, illetve köti 
magát, egészen különösen visszataszító támadást indított Magyarország ellen európai 
intézményekben. Szerintem a tavalyi esztendőnek ez például az egyik nagyon szomorú 
eseménye volt. Nyilván szakmapolitikai döntéseket egy országban egy konszenzusos 
politikával, konszenzusra törekvő nemzeti együttműködési rendszerben működő politikával 
inkább lehetne működtetni úgy, hogyha frontális támadást nem indítanának bizonyos 
pártszövetségek európai színtéren Magyarország és a magyar emberek ellen. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bertha Szilvia!  
 
BERTHA SZILVIA (Jobbik): Köszönöm. Csak még a szakképzési támogatásokhoz 

egy kérdés, hogy ugye ez azt jelenti, hogy a szakképzési hozzájárulás révén azért beszedik az 
adót a cégektől, viszont nem arra fordítják, mint amire beszedik. Nyilván ez megy a központi 
kalapba, a maradék. Fontolgatja-e a kormány, hogy akkor lejjebb engedi a szakképzési 
hozzájárulás mértékét a vállalkozások számára? Köszönöm. 

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

néhány megjegyzést engedek magamnak, azt követően visszaadom az előterjesztőknek a szót.  
Kara Ákos alelnök úr mondandója késztet erre. Ahhoz, hogy jól menjenek a dolgok, 

kiszámíthatóságra van szükség, ami azt jelenti szerintem, hogy az egyik nap nem ezt, a másik 
nap nem amazt mondok, itt nem ezt, ott nem amazt, hanem mindig valami hasonlót, lehetőség 
szerint ugyanazt vallom az elkövetkezendő időszak teendőit érintően. Számtalan példa 
támasztja mindezt alá, hogy a kormány hogyan mond önmagának ellent. Ez meg azt hozza, 
hogy elfogy a bizalom, a levegő, tapasztalható, értékelhető a befektetői szándékról. Nemcsak 
és a külföldiek befektetési hajlandóságáról, hanem azokéról is, akik adott esetben az ország 
keretein belül befektetői képességgel bírnak. Ők is, nekik is jelentős hányada már nem itt, 
hanem másutt keresi a befektetés lehetőségét, és ez nem jó. Ez vezet oda, hogy a 
kiszámíthatatlanság eredményeképpen a versenyképességünk romlik, 48-ról 60-ra talán, olyan 
helyzet alakul ki, ami bénítja az ország előrehaladását. 

Helyettes államtitkár úr itt nagyívű beköszöntőjében, amelyet köszöntök és köszönöm, 
de jelzőkkel nem minősíteném, mondja, hogy 8,6 százalékra csökkent az államadósság-ráta. 
Igen, kétségtelen, csak közben 3 ezer milliárd forintot elkoboztak. Tudja, ez a magánnyugdíj-
pénztári megtakarítás, nem a pénztáraktól, az emberektől. Attól a közel hárommilliótól. Azt 
kell látni, hogy beszél 1,6 százalékos GDP-növekedésről, azt kell látni, hogy 2012 nem erről 
szól. Amíg a lendkerék pörög, addig talán valami növekszik, aztán utána pedig az 
intézkedések okán negatívba fordulnak a folyamatok. Több mint egy százalékos, közel másfél 
százalékos a GDP csökkenése. Foglalkoztatásról beszélünk. Egymillió új munkahelyről 
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kellene beszélnie, új adófizető munkahelyről, 400 ezerről. Aztán ön is tudja, hogy a válság 
beköszönte, 2008 ősze, 3 millió 924 ezer fős foglalkoztatotti létszám, ami persze volt 
magasabb is, 3 millió 948 ezer volt az előtte lévő időszakban a csúcsérték, ahhoz képest 
kevesebb. Talán még a szerkezetét is érdemes lenne vizsgálgatni a kormánynak, hogy miért 
csökken a nyolc órában foglalkoztatottak száma. Az jó, hogy nő a 4-6 órában 
foglalkoztatottak száma, csak akkor, hogyha nem a 8 órások kárára. Érdemes lenne a 
szerkezetét vizsgálni annak a munkanélküliségnek, álláskeresői közegnek is, amikor önök 9 
hónapról 3 hónapra csökkentették a biztonságot az állásukat elvesztő emberek számára, 
miközben az összes járadékot beszedik ugyanúgy, mint annak előtte, a munkaadóktól és a 
munkavállalóktól is. A reálkeresetek növekedéséről beszél, 5,8 százalékot említ 2011-ben, 
csak ha már a 2011-et vizsgáljuk, érdemes lenne boncolgatni, ennek az egyenszilárdságát, 
hogy ez valójában hogyan is néz ki, a 3,8-3,9 millió dolgozó ember viszonylatában. Hogy 
mennyi az a részarány, akiknek ez hozott, nem keveset, hanem sokat, és milyen magas az a 
részarány, akiktől meg elvett, akik nem jártak jobban. Sőt, rosszabbul jártak. 

Talán érdekes kép tárulkozna a kormány szerepvállalói elé is, hogyha hajlandóak 
lennének egyszer ezt is vizsgálni, vagy épp a megszerzett jogoknak a lenullázása talán új utat 
nyitva a térképen a kormány gondolkodásában. 

De a Munkaerőpiaci Alapot, hogyha nézzük, ott is azt látjuk, hogy a szubszidiaritás 
elvét elfelejtette a kormány, a decentralizáció, a helyben történő forrásfelhasználás lehetősége, 
ez gyakorlatilag visszaszorult. Ezekről a kérdésekről is érdemes lenne beszélni. Hiszen arról 
beszéltek kormányok színüktől függetlenül, hogy a helybeni döntéseknek van a legjobb 
hatásfoka és a legnagyobb létjogosultsága. Érdemes lenne megnézni azt is, hogy hogyan 
alakulnak a már említett beruházások Magyarországon, az előző években és hogyan most. Azt 
is, hogy az emberek irányában milyen konkrét intézkedések születtek. 

Kiss Péter beszélt az infláció dolgairól, ezért arról nem beszélek, de szóba hozom a 27 
százalékos áfakulcsot, a szegények adóját. Hogyan működött a kormány? Mennyire volt ez a 
kormány az emberek többségének a javát szolgáló vagy mennyire nem? Ezeket is érdemes 
lenne boncolgatni. 

És talán egy félmondattal Kara Ákos alelnök úr mondatához illesztetten, ami az 
energiahordozók áremelkedését integrálta, nem vitatom, csak hát azt is hozzáteszem, biztos 
emlékeznek, úgy 300 forint környéki üzemanyagárak mellett a parlament falai között milyen 
beszédek hangzottak el három évvel ezelőtt. Már-már az ordítozás szintjén, hogy a jövedéki 
adót csökkenteni kellene. Most meg 460-470-ért tankolunk, a jövedéki adó meg nem csökken.  

Csak azért ettem ezt a néhány gondolatot, hogy attól talán összetettebb, minthogy egy 
mondattal rendelkezzük, hogy ez a szóbeli kiegészítés mily kiváló és milyen valós 
tartalmakban nyugvó. Köszönöm szépen. Visszaadom a szót az előterjesztőnek.  

Dr. Kardkovács Kolos reagálása  

DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Én a szakmai kérdésekre koncentrálva általánosságban mennék végig a 
felvetéseken, a kollégáimat pedig arra kérem, hogy a számszaki felvetésekre adjanak 
információt.  

Bertha Szilvia képviselő asszony felvetéseire: az Országgyűlés többször módosította 
valóban a költségvetési számokat. De azt gondoljuk, hogy egy olyan gazdasági környezetben, 
ami napról napra változik, ez egy természetes folyamat. Ami viszont nem változott, az a 
hiánycél teljesítése és az államadósság csökkentése. Tehát azt a két célt, amit a kormány a 
költségvetéssel maga elé tűzött, tehát hogy nem fog növekedni a hiány, nem hitelből fogunk 
finanszírozni, és csökkenni fog az államadósság, ezek mind teljesültek és az is teljesült, hogy 
azt a prioritást, hogy az aktivitást, tehát a munkaerő-piaci aktivitást és a foglalkoztatási 
szempontokat érvényesítse a kormány, illetve az Országgyűlés, ez szintén teljesült. Tehát én 
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azt gondolom, hogy bár a számok változtak, a célok nem változtak, és a költségvetés fő 
számaiban kitűzött célok pedig teljesültek.  

Ami az MPA-ra vonatkozó felvetéseket érinti, igen, valóban a kormánynak az a 
célkitűzése, hogy valamennyi elkülönített állami pénzalap, ideértve az államháztartás 
alrendszereit is, illetve más pénzalapokat, zárt rendszerben működjenek. Tehát valóban az egy 
fontos szempont, és ez a Munkaerőpiaci Alapnál is fontos szempont volt, hogy a kiadások ne 
lépjék túl a bevételeket. Ezzel együtt természetesen voltak a Széll Kálmán-tervben 
előirányzott olyan strukturális változtatások, amelyek megtakarítást jelentettek a 
Munkaerőpiaci Alap kiadási oldalán. Ezek a megtakarítások azonban a struktúraváltásból 
adódnak, és nem arról van szó, hogy bennragadtak volna pénzeszközök.  

Ami a képzési alaprészt illeti, itt azt a célkitűzést követtük, hogy amit lehet, tehát, ahol 
rendelkezésre állnak uniós források, ott uniós forrásokat kell bevonni a képzésekbe. Tehát a 
képzések száma, mennyisége és a célok nem csökkentek, azonban ennek a belső 
finanszírozási struktúrája valóban úgy változott, hogy eltolódtak, illetve igénybe vettünk 
uniós forrásokat is. És még valami, ami szintén szemléletváltás a képzések körében, ugye a 
képzéseket mi nem l’art pour l’art eszköznek tekintjük, valóban képzéseket akkor 
támogatunk, hogyha mögötte valós munkaerő-piaci igények vannak, tehát munkahely hátterű 
képzéseket támogatunk, és azt sem szeretnénk, hogyha valaki a 4-5. képzésen vesz részt, 
értelmetlenül anélkül, hogy a versenypiacon el tudna helyezkedni. Valóban ezekre 
fókuszáltunk. Illetve a hátrányos helyzetű csoportokra. Ezek közé tartoznak a romák. A romák 
társadalmi felzárkóztatásának – azt gondoljuk – nagyon fontos eszköze a képzésben való 
részvétel, ugyanígy mondhatom a gyesről, gyedről visszatérni szándékozó kismamákat, 
akiknek szintén képzéseket indítunk. Azt gondolom, hogy az Országos Roma 
Önkormányzattal, illetve a roma stratégiával összhangban meghatároztuk azokat az 
indikátorokat, amelyek alapján a képzésben részt vevő romák arányát, azokat a 
mérőszámokat, akik részt vesznek, és azt gondoljuk, hogy ehhez a célközönséghez jutnak el. 
Tehát valóban fontosnak tartjuk a társadalmi felzárkózást ezen a területen, és erre a megfelelő 
forrást biztosítottuk is.  

A jogszerű felhasználás ellenőrzésére én csak annyit szeretnék mondani, majd a 
számvevő asszony megerősít, feltételezem ebben, hogy az Állami Számvevőszék jogszerűségi 
ellenőrzést folytat, tehát törvényes ellenőrzést folytat, valamennyi jogcímen elszámolunk a 
kiadásokkal. Tehát csak arra fordíthatók a bevételek, amelyekre kiadási jogcím van. Ezen 
túlmenően az Állami Számvevőszék nemcsak hogy jogszerűségi, de célszerűségi vizsgálatot 
is folytat. Csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy legutóbb készült egy specifikus jelentés, 
éppen az Út a szakmához programnak a hatékonyságáról, illetve ennek a hasznosulásáról. 
Van ilyen. Azt is szeretném megerősíteni, hogy maga az MPA könyvvizsgálattal 
alátámasztott. Tehát még az Állami Számvevőszék mellett is egy független könyvvizsgáló 
vizsgálja a bevételeket és a kiadásokat, és korlátozó záradék nélkül alátámasztotta azt, hogy 
megfelelő és valós képet ad az alap működése a jogszabályoknak.  

Szél Bernadett képviselő asszonynak, azt gondolom, hogy részben válaszoltam. Mi a 
pozitív egyenleget nem beragadt forrásnak tekintjük, hanem a struktúra és szemléletváltásból 
adódó megtakarításnak, ami a Széll Kálmán-tervben megjelölésre és kitűzésre is került. A 
foglalkoztatási és képzési támogatásoktól ugyanígy nem vontunk el forrásokat. Én nem tudok, 
tehát én azt gondolom, hogy ez egy téves feltételezés, hogy egymásnak ellentmondó és 
szakszerűtlen utasítások történnének. Természetesen mind a képzéseknek, mind a források 
felhasználásánál van egy irányultsága, erre vonatkozóan van szakmapolitikai irányítás. Ezeket 
ismertettem az előbb.  

A passzív támogatások tekintetében mi nem gondoljuk, hogy ennek az átalakítása a 
magyar emberek érdeke ellen hatott, változatlanul azt gondolja a kormány, hogy segély 
helyett munkát kell biztosítani. Ahol a versenypiac nem tud munkát biztosítani, ott 
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átmenetileg közfoglalkoztatási programokat kell szervezni, és mindent meg kell azért tenni, 
hogy ezekből a közfoglalkoztatási programokból, illetve az állástalan állapotból a 
versenypiacon minél több munkahely jöjjön létre.  

A rehabilitációs hozzájárulásokra majd kolléga úr fog reagálni.  
Kiss Péterrel úrral nem is vitatkozva, igazából itt most a 2011-es zárszámadásnak a 

számait ismertettük. Itt 2011-ben egy GDP-növekedés volt. Az idei csökkenést átmenetinek 
gondoljuk. Ha megnézzük a szakértőket, azok egységesen állítják, hogy a 2013-as évre ez a 
növekedés vissza fog térni a magyar gazdaságba éppen azoknak az átalakításoknak az 
eredményeként, amelyeket a kormány, illetve az Országgyűlés végrehajtott. 

Az adósságszolgálat-csökkentés és –fenntarthatóság tekintetében azt gondoljuk, hogy 
amíg, ha megnézzük az európai államokat, mi azon nagyon kevesek között vagyunk, akik az 
államadósságot csökkenteni tudták, még ha ez nominálisan, ha a százalékot nézzük, a tavalyi 
évben 80,6 százalékot jelentett, az idei évben a mostani mutatónk valamivel 77 százalék fölött 
áll. Tehát mi azt gondoljuk, hogy tartósan csökkenthető az államadósság. És a tartós 
csökkentésnek még egy zálogát látjuk, amit eddig egyedül ez a kormány tudott végrehajtani, 
ez pedig, hogy nem növekszik az államháztartási hiány. Tehát akkor lehet tartós az 
államadósság-csökkentés, ha nem hiányból finanszírozunk állami feladatokat, és ugye a 2013-
as a harmadik olyan év lesz, amikor Magyarország a maastrichti kritériumokat teljesíteni tudja 
az elmúlt húsz év után.  

Egyetértünk azzal, hogy a közfoglalkoztatás nem versenypiaci alternatíva. 
Ugyanakkor látjuk, hogy amíg a munkaerőpiac szerkezete ilyen, addig átmenetileg azoknak, 
akik segély helyett szeretnének dolgozni, segíteni kell, és ez a segítség a közmunka. Még 
egyszer mondom, hogy nem gondoljuk, hogy ez alternatívája a versenypiaci 
foglalkoztatásnak.  

Elnök úr felvetéseire. Egyetértünk a kiszámíthatósággal. Azt gondolom, hogy a 
célokat és az eredményeket tekintve, főleg a zárszámadás számait, ha megnézzük, akkor a 
magyar kormány politikája kiszámítható, ami nem másra épül mint államadósság-csökkentés, 
a hiány tartása és a foglalkoztatás növelésére tett intézkedések. Ami nem kiszámítható, az a 
nemzetközi gazdasági környezet. Ehhez pedig esetről esetre, illetve az év folyamán igazodni 
kell.  

Ami a bizalom kérdését illeti, amint azt az anyag is tartalmazza, a bizalom egyik 
legjobb mérőszáma, hogy a magyar állampapírokat a hitelezők megveszik-e, az 
állampapírpiac pedig Magyarországon 2011-ben problémamentesen működött. Minden 
fizetési kötelezettségnek Magyarország eleget tudott tenni, és az ehhez szükséges 
finanszírozási forrásokat be tudta szerezni a piacról. Tehát nem harmadik szereplőtől, hanem 
piaci finanszírozást tudott a kormány megvalósítani. A reálkeresetek témakörében azt 
gondolom, hogy az átalakítások iránya, és ez végig deklarált volt, mi azt gondoljuk, hogy 
senki nem járt rosszabbul. Az 5,8 százalékos reálkereset-növekedésnek valóban volt egy 
fókusza, ez a fókusz pedig a gyermekes családokra irányult, a gyermekes családoknál 
arányaiban ennél jóval nagyobb reálkereset-növekedést valósult meg. Természetesen ebbe az 
irányba kell továbbhaladni, és biztosítani kell olyan környezetet, ahol a reálkeresetek 
növekedhetnek. Reálkereset-növekedésre ugyanakkor – azt gondoljuk – akkor van reális 
lehetőség, államadósság növelése nélkül, ha ennek megvan a gazdasági teljesítményháttere.  

Az MPA-szubszidiaritás elvére csak annyit szeretnék mondani, hogy természetesen a 
forrásfelhasználás szakmai irányítása központosított, de ettől függetlenül, ahogy eddig is és 
korábban is és a jövőben is a munkaügyi központoknak változatlanul van decentralizált 
kerete, és helyben szokásos módon tudják az igényeket kielégíteni. Amibe be szoktunk 
avatkozni, hogyha ezek az igények nagyobbak, mint a források, akkor erre át szoktunk 
csoportosítani akár a decentralizált kereten belül, akár a központi forrás terhére. És akkor én 
kérem a kollégákat, hogy egészítsék ki.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Kajdi László, parancsoljon!  
 
KAJDI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Szél Bernadett 

képviselő asszony kérdezte a megváltozott munkaképességűek bérkompenzáció és a 
költségtámogatási keretével kapcsolatban, hogy nem látja a felhasználást. Ez a költségvetés 
logikájából következik, hogy a feladatátrendezés kapcsán az intézményi költségvetésben kerül 
kimutatásra ezeknek a pénzeszközöknek a felhasználása, tehát a közighivatalok 
szakigazgatási szervei, a munkaügyi központoknál, illetve az NRSZH-nál lehet megtalálni a 
működési kiadások között ezeket a költségeket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kiegészítés? Állami Számvevőszék!  
 
Vlasits Ágnes számvevő (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Csak egy 

mondat. Bertha Szilvia képviselő asszonyra reagálnék az MPA ellenőrzésével kapcsolatban, 
hogy a külső kontrollt, úgy gondolom, hogy az Állami Számvevőszék és a könyvvizsgáló 
biztosítja. Hogy a megfelelő belső kontrollt kiépítsék, erre az elnök úr figyelemfelhívó levelet 
küldött az alap felett rendelkező miniszterhez, és ugyanúgy intézkedési kötelezettségük van, 
amit egyrészt az ÁSZ dönt el, hogy elfogadja, nem fogadja el, és utóellenőrzés keretében 
ellenőrizzük, hogy megvalósult-e. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm a kiegészítéseket. Igaza van helyettes 

államtitkár úrnak, a kiszámíthatóság egy fontos dolog, és az is kiszámíthatóság, hogyha 
tudjuk, hogy nem azt teszi a kormány, amit mond, csak még azt nem találjuk ki, hogy mit 
tesz, és ez ebben a nagy bizonytalanság.  

Na de, majd az általános vita kapcsán kibeszéljük mindazt, amit másképp gondolunk 
vagy közelítünk meg. Úgyhogy azt javaslom képviselőtársaimnak, hogy az általános vitára 
való alkalmasságról döntsünk.  

Határozathozatal 

Ki támogatja az általános vitára való alkalmasságot? (Szavazás.) 12 igen, 6 nem. 
Helyettes államtitkár úr, Állami Számvevőszék részéről és mindenki másnak, aki itt volt 
köszönjük szépen a munkájukat.  

Annyi dolgunk van, hogy azt rögzítjük, hogy az álláspontokat a költségvetési bizottság 
részére legkésőbb 19-ig 16 óráig küldjük meg. Javaslom a kisebbségi vélemények együttes 
leadását, és kérem, vegyék igénybe a bizottságunk titkárságát ennek az elvégzésekor. Ha 
ebben egyetértés van, akkor ezt lezárom. (Nincs jelentkező.)  

Tájékoztatás az Állami Számvevőszék 1288. számú jelentéséről, a hazai és uniós 
forrásból finanszírozott, munkahelyteremtést és - megőrzést elősegítő támogatások 
rendszerének ellenőrzéséről  

A következő napirendi pontunkra térünk át. Ez egy tájékoztatás. Megadom a szót 
Holman Magdolna Juliannának az Állami Számvevőszék részéről. Ez egy tájékoztató 
napirend, a szokások szerint azt javaslom, hogy utána tegyük fel a kérdéseinket, 
észrevételeinket.  

Holman Magdolna Julianna tájékoztatója 

HOLMAN MAGDOLNA JULIANNA (Állami Számvevőszék): (Előadását kivetítő 
segítségével tartja meg.) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Az Állami 
Számvevőszék stratégiai célkitűzése az, hogy ellenőrzéseivel hozzájáruljon a közpénzek 



- 23 - 

eredményesebb és hatékonyabb felhasználásához. A mostani ellenőrzési jelentésünk is ezt a 
célt szolgálta, ahol is a munkahely-teremtési és   a –megőrzési támogatások rendszerének az 
ellenőrzését, teljesítményellenőrzési szempontból vizsgáltuk. Tehát nem szabályszerűségi 
ellenőrzés volt.  

Kapcsolódva ahhoz, a Magyarország alaptörvényének a 19. cikkében megfogalmazott 
bekezdéshez, hogy Magyarország törekszik megteremteni annak a feltételeit, hogy minden 
munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson. 

Az ellenőrzési környezetet nagyon röviden szeretném bemutatni, de ez önök előtt 
ismert. 2010-ben a foglalkoztatási helyzet Magyarországon 55,4 százalékos foglalkoztatási 
rátájú volt, ami az Európai Unió 26 tagállam viszonylatában 2010-ben a legalacsonyabb érték 
volt. Ezen belül nagyon markáns csoportok jelentek meg, az alacsony munkaerő-piaci 
részvétel magas inaktivitási aránnyal párosult, de gyakorlatilag a 15-64 éves korosztály 34,6 
százaléka nem jelent meg aktív munkavállalóként vagy munkakeresőként a munkaerőpiacon.  

Ezek között pedig még markánsabb csoportok is voltak, ahol a 15 és 24 éves 
korosztálynak az aránya 35 százalék körüli volt, és elég jelentős volt a megváltozott 
munkaképességű személyek száma is. Akkor, amikor az ellenőrzést elkezdtük, nem állt 
rendelkezésünkre olyan átfogó kimutatás, amely nemzetgazdasági szinten összesítve mutatta 
volna azt be, hogy mennyi támogatás ment el munkahelyteremtésre, -megőrzése, és ebből 
mennyi munkahelyet tudtunk teremteni, ezért az ellenőrzés nagyon széles kört érintett. 
Kiterjedt a Nemzetgazdasági Minisztériumra, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségre, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumára, a Vidékfejlesztési Minisztériumra.  

Az ellenőrzésünk célja: egyrészt néztük a támogatásoknak a rendszerét, másrészt 
néztük azokat a döntéseket, amelyek ezeket a támogatásokat megítélték, és azt is megnéztük, 
hogy a pályázatok és a támogatások lebonyolítására, nyilvántartására fordított 
támogatásoknak a nyomon követése, ellenőrzése, értékelése hogyan teljesült. Mindezek 
biztosították-e azt a célkitűzést, hogy a munkaerő-piaci igényekkel összhangban a 
foglalkoztatási szint tartós javításához hozzájárultak-e.  

Az ellenőrzött időszak a 2004 és a 2010-es évekre terjed ki, tehát 2010-zel zárult az 
utolsó év, amelyre az ellenőrzésünk kiterjedt. 

A foglalkoztatásbővítési célkitűzések megvalósítására 2004 és 2010 között mintegy 
1,85 ezer milliárd forint hazai és uniós forrást fordítottunk, ennek a megoszlását látják. Hazai 
források és uniós források szolgálták a munkahelyteremtést, a munkahelyek megőrzését, 
valamint az egyéb olyan aktív eszközöket, elsősorban például képzéseket, amelyek szintén a 
munkahely megőrzéséhez vagy a munkahelyteremtéshez kapcsolódtak. 

Mit értünk el, mik voltak azok az eredmények, amelyeket ezzel a támogatással el 
lehetett érni? A foglalkoztatásbővítés eredményeként ez a táblázat részletesen bemutatja, hogy 
a kedvezményezettek által vállalt munkahelyek száma mintegy 151 ezer főt érintett, a 
megőrzött munkahelyek száma hazai és uniós forrásból 208 ezer fő. A megváltozott 
munkaképességű foglalkoztatás évente 56 ezer főt érintett, közfoglalkoztatásba évente 146 
ezer főt vontak be, és az egyéb eszközökkel, programokkal érintettek száma is elég jelentős 
volt.  

Ezen belül szeretném kiemelni a gazdasági válság hatására tett azon intézkedéseket, 
ahol is az akkori kormányzat a lépéseket próbálta megtenni. Egyrészt bértámogatáshoz 
kapcsolódóan, amivel mintegy hárommilliárd forinttal 15667 fő támogatását tudta 
megvalósítani. Ezen kívül éltek azokkal az eszközökkel is, amely a csökkentett munkaidő 
támogatását eredményezte. Ezzel sikerült ugyan csökkenteni azokat a hatásokat, amelyeket a 
gazdasági válság okozott, azonban meg kellett állapítanunk, hogy a foglalkoztatási ráta 
Magyarországon a 2004 évi 56,8 százalékról 2010-re 55,4 százalékkal nőtt, tehát nőtt az az 
olló is, ami az EU27 és a magyarországi foglalkoztatási ráta közötti különbség volt. míg 
2004-ben, ez csak 6,2 százalék volt, 2010-re ez 8,8 százalék lett.  
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Az elért eredmények sajnos nem javítottak Magyarország kedvezőtlen foglalkoztatási 
helyzetén.  

Amikor a támogatási programokat és a döntéseket ellenőriztük, milyen 
megállapításokra jutottunk? Először is nem valósult meg a támogatási programok céljainak a 
harmonizációja, illetve a forrásoknak az összehangolása, a számvevőszéki mellékletben 
részletesen bemutattunk nagyon sokféle programot, és számos cél szolgálta a fő cél 
megvalósítását, azonban pontosan az elaprózódás miatt nem sikerült a forrásfelhasználás 
hatékonyságát maximalizálni. A támogatási rendszerek többcsatornás, széttagolt és nehezen 
átláthatók voltak.  

Ezek mellett a támogatási programok a munkaerő-piaci beavatkozásoknak a 
szempontjából, az ágazati és a strukturális sajátosságokat nem kezelték. A fenntarthatóság 
szempontjai nem igazán érvényesültek, hiszen hosszú távú közvetlen hatás nem mutatható ki, 
kivételt képeznek a munkahelyteremtő gazdasági programok, amelyek a gazdaságfejlesztési 
operatív programhoz kapcsolódtak, azonban nagyon fontos kiemelni, hogy rövid távon javult 
a programokban részvevők munkaerő-piaci helyzete. 

Sajnos a területi különbségek továbbra is jelentősek maradtak. A legkedvezőtlenebb 
foglalkoztatási helyzetű észak-alföldi és észak-magyarországi régióban a foglalkoztatási 
helyzet tovább romlott. Bár elmondható az, hogy a támogatások kiemelt prioritásként kezelték 
a területi különbségeket, a területi különbségek meglétét, azonban a gazdaságilag fejlettebb 
régiók beruházásvonzó hatását, tehát az infrastruktúrában, a munkaerő-ellátottságban, a 
képzettségben meglévő különbségeket nem tudták ellensúlyozni. 

A gazdasági válság ugye a fejlettebb régiókat érintette fokozatosan, így azok a 
támogatások, amelyek a munkahely megőrzését szolgálták, azok elsősorban a fejlettebb 
régióba irányultak, mint ahogy az alábbi grafikon is szemlélteti.  

Tehát a munkahelyek megőrzése a közép-magyarországi és a nyugat-dunántúli 
régióban volt jelentős, míg a munkahelyteremtő támogatások elsősorban az európai uniós 
támogatások az észak-alföldi és az észak-magyarországi régióra irányultak.  

Azt állapítottuk meg, hogy nem sikerült a források felhasználásának a hatékonyságát 
maximalizálni, ahhoz hozzájárult az is, hogy a foglalkoztatáspolitikát több, egymást 
tartalmilag és időben is átfogó, különböző időhorizontú célkitűzések fogalmazták meg. 2004 
és 2010 között több, mint tíz stratégia, program és akció szolgálta a foglalkoztatás bővítését. 
De jelentésünknek a 18. oldalán a bevezető részben egy táblázatos formában ezt 
összefoglaltuk. 

A gazdaságfejlesztési célok nem tükrözték vissza következetesen a 
foglalkoztatáspolitikai prioritásokat, és így nem valósulhatott meg a foglalkoztatáspolitika 
egységes irányítása.  

Hiányzott a számításokkal kellőképpen megalapozott terv, hiányoztak hozzá a világos, 
egyértelmű célkitűzések, az indikátorok, hogy a támogatással milyen eredményeket szerettek 
volna elérni, ez több tekintetben hiányos volt. A legjellemzőbb volt a hazai forrásból 
finanszírozott programok esetében, hogy hiányoztak ezek az indikátorok, ezek a célkitűzések. 
A jogszabályi környezet sem igazán segítette a pénzek hatékony elköltését. A belső szabályok 
rendszere finanszírozási forrásonként eltérő volt, egységes szabályozás nem valósult meg, 
volt olyan terület, például a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására, ahol két törvény is 
szabályozta az ezzel kapcsolatos támogatási formákat. 

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter koordináló szerepe a vizsgált időszakban 
korlátozottan érvényesült, hiszen mellette még öt minisztérium látott el a 
foglalkoztatáspolitikában irányító feladatokat. Az irányítási és a szervezeti rendszer is 
többször módosult az ellenőrzött időszakban. A hatáskörök és a feladatok megosztása sem 
volt mindig egyértelmű, azonban el kell mondani azt, hogy a lebonyolítást, az irányítást ellátó 
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intézményeknek a személyi és a tárgyi feltételei biztosították a folyamatos feladatellátást, 
tehát ez magát a feladatellátást nem befolyásolta.  

Szó volt az előző napirend kapcsán a támogatások ellenőrzési rendszeréről is. A 
munkahelyteremtést és –megőrzést szolgáló támogatások esetében vizsgáltuk az ellenőrzési 
rendszert és a monitoringot. Azt állapítottuk meg, hogy a támogatásoknak az ellenőrzési 
rendszerét a forrásokhoz igazodóan alakították ki. Uniós programok esetében az uniós 
rendeleteknek megfelelően alakították ki az ellenőrzés rendszerét, hazai támogatások esetében 
pedig az egyes támogatástípusoknak a jellege határozta meg azt, hogy hogyan történt a 
támogatásfelhasználásnak az ellenőrzése. 

A projektek dokumentumalapú ellenőrzése száz százalékban megvalósult, azonban a 
hazai forrásból támogatott projektek ellenőrzési lefedettsége programonként változó volt. 
Volt, ahol száz százalék volt a helyszíni ellenőrzések száma, volt, ahol csak ad hoc jellegű 
volt.  

A helyszíni ellenőrzések gyakoriságai és a száma csak az uniós források esetében 
történt kockázatelemzés alapján. Ezt kifogásoltuk, és erre vonatkozóan, mint látják, majd 
javaslatot is fogalmaztunk meg.  

Hiányoltuk azt, hogy gyakorlatilag a különböző programokról mindig készültek 
beszámolók, ez féléves, éves beszámoló, ugyanúgy igaz az uniós és a hazai programok 
tekintetében is, azonban ezeknek a beszámolóknak az adatai, az információ a 
foglalkoztatáspolitika stratégiai kialakításakor nem hasznosultak. Voltak azért olyan jellegű 
beszámolók is, ahol nem fogalmaztak meg ugyan következtetéseket és javaslatokat, tehát 
igazából a korrekciós tényezőket nem is igazán lehetett figyelembe venni.  

Milyen javaslatokat tettünk? Az említett hiányosságok alapján a nemzetgazdasági 
miniszternek javasoltuk, hogy a különböző támogatási programok céljainak a harmonizációját 
és a forrásainak az összhangját teremtse meg. Határozzon meg a munkahelyteremtéshez, 
felhasználható forrásokhoz megfelelő indikátorokat és jelölje ki egyértelműen a felelősöket. 
Nagyon fontos, hogy dolgoztassa ki a forrásfelhasználásnak az ellenőrzési stratégiáját. 
Emellett javasoltuk a nemzeti fejlesztési miniszternek, hogy határozza meg a 
gazdaságfejlesztési stratégiában a foglalkoztatásbővítés célkitűzéseit, nevesítse a 
megvalósításhoz szükséges eszközöket, programokat és indikátorokat.  

Az Állami Számvevőszékről szóló törvény szerint az ellenőrzött szervezeteknek a 
megállapított intézkedésekhez intézkedésiterv-készítési kötelezettsége van. Arról tudok 
beszámolni a bizottság tagjainak, hogy a két miniszter elkészítette határidőben az intézkedési 
tervét, az, hogy milyen jellegű intézkedéseket kíván megtenni ezen hiányosságoknak a 
javítása érdekében, ezeknek az intézkedési tervben foglaltaknak a felülvizsgálata folyamatban 
van, majd az érintett miniszterek tájékoztatást kapnak az elnök úr részéről, és az Állami 
Számvevőszék utóellenőrzés keretében fogja tudni értékelni azt, hogy ezek az intézkedési 
tervben foglaltak megvalósultak-e. Köszönöm szépen. Igyekeztem nagyon rövid lenni, mert 
elnök úr azt mondta, hogy 11-kor szeretné befejezni a bizottság ülését. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a megértését is és a prezentációt is. Kérdezem a 

képviselőtársaimat, van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Akkor még 
köszönöm szépen.  

Egyebek 

Az ötödik napirendi pontunk keretében a bizottság soron következő ülése időpontjának 
a meghatározására kerítünk sort. Ha nem igénylik a bizottság tagjai, hogy szerdán tartsunk 
ülést, meg tudjuk oldani, hogy jövő hétfőn legyen csak ülés.  
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Akkor a jövő héten találkozunk a szokásos hétfői időpontban. A bizottsági ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 10 perc) 
 

Gúr Nándor  
 elnök 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


