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Napirendi javaslat

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

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

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Kocsis Máté (Fidesz), a bizottság elnöke

Csampa Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke
Iváncsik Imre (MSZP), a bizottság alelnöke
Borbély Lénárd (Fidesz)
Borkai Zsolt (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Tamás Barnabás (Fidesz)
Tóth Gábor (Fidesz)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Juhász Ferenc (MSZP)
Dr. Dorosz Dávid (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Básthy Tamás (KDNP) Tóth Gábornak (Fidesz)
Bíró Márk (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)
Farkas Zoltán (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Kövér László (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Kulcsár József (Fidesz) Borkai Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Tamás Barnabásnak (Fidesz)
Földi László (KDNP) dr. Kocsis Máténak (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára

További résztvevő

Balla Gergő (Jobbik) országgyűlési képviselő
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Meghívottak részéről

Hozzászóló

Dr. Simicskó István államtitkár (Honvédelmi Minisztérium)
Tóth József főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Szőke Irma főosztályvezető (Belügyminisztérium)
Tolnai Lászlóné osztályvezető (Állami Számvevőszék)
Dr. Remport Katalin főtanácsadó (Állami Számvevőszék)

Megjelentek

Kővári Gáborné osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Sulyok János dandártábornok (Honvédelmi Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 34 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy
szeretettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának
ülésén. Mielőtt bármi elhangozna, arra kérném a tisztelt jelenlevőket, hogy az Afganisztánban
elesett Pappné Ábrahám Judit hadnagyra és Kolozsvári György zászlósra egyperces néma
felállással emlékezzünk. (A teremben jelenlevők egyperces néma felállással adóznak az
elhunytak emlékének.) Köszönöm szépen.

Tisztelt Bizottság! A határozatképesség megállapítására kerül most sor, 11 fő
személyesen jelen van, 7 fő helyettesítési megbízást adott, így megállapítom, hogy
bizottságunk - a helyettesítésekkel együtt - 18 fővel határozatképes. Básthy Tamást Tóth
Gábor, dr. Simon Miklóst Tamás Barnabás, Bíró Márkot Borbély Lénárd, Kulcsár Józsefet
Borkai Zsolt, dr. Kövér Lászlót dr. Mátrai Márta képviselő asszony, Farkas Zoltánt Csampa
Zsolt alelnök úr helyettesíti, Földi Lászlót pedig magam helyettesítem.

Tisztelt Bizottság! Javasolom, hogy a Házszabály 68. §-ának (2) bekezdése alapján
Balla Gergő képviselőtársunk számára a hozzászólási jogot a mai nyílt bizottsági ülésünkre
adjuk meg. Ügyrendi javaslat, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért! (Szavazás.)
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.

Javaslatot tennék a napirend elfogadására. A kiküldött meghívóhoz képest nincs
változás, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/1062.
számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát, valamint az Állami Számvevőszék
zárszámadáshoz benyújtott jelentését kell megtárgyalnunk.

Kérdezem, hogy ki az, aki a kiküldött napirendi javaslattal egyetért. Aki igen, kérem,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)

Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
törvényjavaslat általános vitára való alkalmassága, valamint az Állami
Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése
végrehajtásának ellenőrzéséről

Tisztelt Bizottság! Nagy tisztelettel köszöntöm a kormány képviselőit, először is dr.
Simicskó István államtitkár urat a Honvédelmi Minisztériumtól, a Nemzetgazdasági
Minisztériumból Tóth József főosztályvezető-helyettes urat és Kővári Gáborné osztályvezető
asszonyt, továbbá az Állami Számvevőszéktől Tolnai Lászlóné osztályvezető asszonyt, a
Honvédelmi Minisztériumból Sulyok János dandártábornok urat, a HM Közgazdasági és
Pénzügyi Ügynökség vezérigazgatóját, valamint Szőke Irmát a Belügyminisztériumból, a BM
Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály főosztályvezetőjét.

Tisztelt Bizottság! A 2009. évi zárszámadás általános vitára való alkalmasságáról kell
döntenünk, megtárgyalva az ÁSZ jelentését is. A Házszabály előírása szerint a zárszámadási
törvényjavaslatot minden bizottság külön véleményezi, a bizottságok írásban leadott
véleményét pedig a Számvevőszéki és költségvetési bizottság foglalja össze és terjeszti az
Országgyűlés elé. Azaz a törvényjavaslathoz a bizottsági ajánlásunkat, valamint a kisebbségi
véleményt írásban kell eljuttatnunk a Számvevőszéki és költségvetési bizottsághoz, lehetőleg
még a mai napon.

Felhívom a tisztelt bizottság figyelmét arra, hogy a Házszabály szerint az írásban
leadott többségi és kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a
bizottsági vitában elhangoztak, továbbá lehetőség van egységes kisebbségi vélemény
elkészítésére; a kisebbségben maradt frakciók külön-külön is elkészíthetik és leadhatják
kisebbségi véleményüket.
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A bevezető után megadom a szót a kormány nevében a Nemzetgazdasági
Minisztérium képviselőjének szóbeli előterjesztésre, a rendészeti és honvédelmi ágazatot
illetően Tóth József főosztályvezető-helyettes úrnak. Parancsoljon!

Tóth József (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítője

TÓTH JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Üdvözölöm én is elnök urat és a bizottság minden tagját.
Pár gondolatot szeretnék a zárszámadás kapcsán önöknek elmondani. A legfontosabb, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium minden évben, idén is határidőre benyújtotta a
törvényjavaslatot, elsőnek az ÁSZ-nak június 30-áig, és az Országgyűlés részére pedig
augusztus 31-éig.

Szakértői szinten megvizsgáltuk az Állami Számvevőszék által tett javaslatokat, ezek
elfogadhatóak, megfontolhatóak. Ennek megfelelően kérjük az általános vitára való
alkalmasság megállapítását, és akkor várjuk az esetleges szakmai kérdéseket. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót az Állami Számvevőszék
képviselőjének, Tolnai Lászlóné osztályvezető asszonynak. Parancsoljon!

Tolnai Lászlóné (Állami Számvevőszék) szóbeli kiegészítője

TOLNAI LÁSZLÓNÉ osztályvezető (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék az előző évekhez hasonlóan a
2009. évről elkészített zárszámadási törvényjavaslat ellenőrzését végezte el. Az ellenőrzés
célja a törvényjavaslat megbízhatóságának értékelése és annak elősegítése volt, hogy a
törvényjavaslat valósághűen tükrözze a pénzügyi folyamatokat. Nem volt azonban célja
ellenőrzésünknek a költségvetés végrehajtásának célszerűségi, eredményességi szempontból
való értékelése.

Ellenőrzésünk során teljeskörűen ellenőriztük az úgynevezett alkotmányos fejezeteket,
a fejezeti jogosítvánnyal rendelkező címeket, a fejezetek igazgatási címeit és a fejezeti
kezelésű irányzatok beszámolóit, de nem ellenőriztük - és egy pillanatra megállnék itt - a
tárcákhoz tartozó intézmények egyiket sem. A korábbi évekhez képest ez szűkítését jelentette
az ellenőrzésünknek. Ugyanakkor a tárcákhoz tartozó intézményeknél a tárcák belső
ellenőrzési szervezetei 2009. évre vonatkozóan is ellenőrzéseket végeztek, megbízhatósági
ellenőrzéseket végeztek a saját intézményeik egy részére vonatkozóan.

Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
beszámolóinak megbízhatóságát könyvvizsgálók kontrollálták, melyek eredményeit az ÁSZ
hasznosította, a jelentésben ezek meg is jelennek.

A nemzetgazdasági elszámolásokat ellenőrizte továbbá az ÁSZ, a kiadásokat és a
bevételeket, szintén megbízhatósági véleményt mondott, ugyanakkor a helyi önkormányzatok
körében az ellenőrzésünk a költségvetési kapcsolatokra irányult, helyszíni ellenőrzést nem
végeztünk a helyi önkormányzatoknál. Ennek oka az volt, hogy a Magyar Államkincstár ez
irányú feladatai 2009-ben jelentősen bővültek.

Egy gondolatot mondanék a zárszámadási törvényjavaslattal kapcsolatban. Pozitív
tényként lehet megállapítani, hogy első alkalommal adott számot ez a zárszámadási
törvényjavaslat a költségvetés követelésállományáról - ezt több éve szorgalmazta az ÁSZ az
aktuális zárszámadási jelentésekben -, ugyanakkor továbbra sem tartalmazza ez a
zárszámadási törvényjavaslat a hosszú távú kötelezettségvállalások áttekintését,
összefoglalását. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy fontos lenne az Országgyűlés számára
szükséges és elégséges információk meghatározása és az ennek megfelelő prezentációs
tartalom kialakítása.
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A tárcák ellenőrzési eredményeiről annyit mondanék, hogy az ellenőrzött intézmények
közül az ÁSZ-nak három esetben kellett azt mondania, hogy elutasító véleményt fogalmaz
meg. A belső ellenőrzési szervezetek által végzett ellenőrzés esetében pedig hét intézmény
esetében tartalmazott elutasító véleményt az ellenőrzési jelentés.

Néhány gondolatot szeretnék mondani, ha megengedik, a bizottság illetékességi
körébe tartozó két ellenőrzött fejezetről, nevezetesen a Honvédelmi Minisztériumról, valamint
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumról.

A Honvédelmi Minisztérium esetében az igazgatási és a fejezeti kezelési
előirányzatokról összeállított beszámolót véleményeztük. Mindkét esetben figyelemfelhívó
megjegyzéssel éltünk, tehát mindkét beszámolóról azt mondhattuk, hogy megbízható, valós
képet nyújt a gazdálkodásról, ugyanakkor ehhez figyelemfelhívó megjegyzéseket kellett
fűznünk, esetenként azért, mert előfordultak ismétlődő hiányosságok, például szabályozásbeli
hiányosságok, vagy olyan hiányosság, hogy nem az igazgatás mérlegében szereplő eszközök
után számolt el az igazgatás bevételt, illetve kiadást, illetve voltak újabbak, tehát felmerültek
újabb hiányosságok is.

A fejezeti kezelés esetében szintén szabályozási problémákat tártunk fel, illetve olyan
jellegű problémákat, amelyek bizonyos esetekben érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés
gyakorlásával kapcsolatos hiányosságok voltak, dátumok, és a többi.

Mindkét esetben javaslatot fogalmaztunk meg a tárca vezetése részére. Ezek egy részét
- miután több szervezetre is érvényes hiányosság volt - a jelentésünk tartalmazza, a másik
részét pedig a függelékben, a fejezet függelékében írtuk le.

Az IRM tekintetében az igazgatás beszámolóját szintén megbízhatónak minősítettük
figyelemfelhívó megjegyzéssel, a fejezeti kezelésű előirányzatok beszámolójáról azonban
minősítő véleményt kellett megfogalmazni. A minősítő vélemény úgynevezett korlátozott
minősítő vélemény volt, egy törvényi soron történt kifizetést nem tudott elfogadni az ÁSZ, ez
a lakhatási támogatás, amelynek a lényege az volt, hogy átadásra került 97 millió forint,
amelyről az átvevő szervezet ugyan elszámolt, de az ellenőrzés megállapította, hogy a valós
kifizetés csak 30,5 millió forint volt.

A további esetekben szintén figyelemfelhívó megjegyzést szabályszerűségi és egyéb
problémák miatt fogalmaztunk meg az IRM esetében. E tekintetben a javaslatokat a függelék
tartalmazza, természetesen a kormányváltást követően a jogutód tárcák felé, tehát a KIM és a
BM felé fogalmaztunk meg javaslatokat. Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a Honvédelmi Minisztérium és a
Belügyminisztérium jelen levő képviselőit, hogy kívánnak-e hozzászólni. (Jelzésre:) Dr.
Simicskó István államtitkár úr, parancsoljon!

Dr. Simicskó István államtitkár (Honvédelmi Minisztérium) szóbeli kiegészítője

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm szépen,
elnök úr. Szeretném röviden tájékoztatni én is a bizottságot arról, hogy figyelembe véve az
Állami Számvevőszék jelzését és jelentését, valamint nyilván azt a társadalmi elvárást, amely
megfogalmazódott az új kormány honvédelmi vezetésével kapcsolatosan, azt hiszem,
pontosan arról, amiről az előbb elhangzott a tájékoztatás, a belső ellenőrzés fontosságát mi
magunk is átéreztük, és ennek köszönhetően október 1-jétől feláll egy új szervezeti rendszer a
Honvédelmi Minisztériumban, amely pontosan ezt a célt szolgálja, hogy hatékony
gazdálkodás legyen, átláthatóság legyen, és valós teljesítmény álljon a kifizetések mögött.
Ezért a védelemgazdasági helyettes államtitkár alárendeltségében egy kontrolling és
szabályozási főosztályt hozunk létre, pont azért, hogy ezt a belső kontrollt, belső ellenőrzést,
az Állami Számvevőszék elvárásainak is megfelelve a jövőben ezt a munkát hatékonyabbá
tegyük.
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Úgyhogy én azt hiszem, jogos igény volt ez az ÁSZ részéről, és jogos igény volt a
közvélemény részéről is, hogy átláthatóbban működjön a gazdálkodás a tárcánál. Bízunk
benne, hogy ez egy fontos mérföldkő lesz a pénzügyi gazdálkodás területén. Ennyit szerettem
volna csak hozzátenni az elhangzottakhoz. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Jelzésre:) Parancsoljon,
megadom a szót Szőke Irma főosztályvezető asszonynak, BM.

Szőke Irma (Belügyminisztérium) szóbeli kiegészítője

SZŐKE IRMA főosztályvezető (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! A Belügyminisztérium vezetése áttekintette a zárszámadáshoz az Állami
Számvevőszék által tett észrevételeket, ennek megfelelően az ehhez kapcsolódó intézkedési
terv kidolgozása és végrehajtása a napokban meg is kezdődött. Gyakorlatilag a minisztérium
vezetése, illetve a felálló új szervezet törekedni fog arra, hogy az ÁSZ által föltárt hibák ne
ismétlődjenek meg a 2010-es költségvetés végrehajtása során, és remélhetőleg a következő év
zárása mentén ezek a problémák már kiküszöbölésre is kerülnek. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy vannak-e
kérdések, vélemények, van-e hozzászólás. (Jelzésre:) Tóth Gábor, parancsoljon!

Kérdések, hozzászólások, reagálások

TÓTH GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak egy nagyon-nagyon rövid kérdés.
A beszámolóban elhangzott egy olyan rövid kis mondat, melynek értelmében volt egy
tervezet, ami 100 millió forint összegről szólt, és 31 néhány millió forint az, amit valójában
elköltöttek, és mégis elszámoltak a nagyobb összeggel. A kettő között valójában mi
történhetett, illetve ennek alapján megalapozódik-e esetleg további vizsgálatnak a lehetősége?
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Szőke Irma, parancsoljon!

SZŐKE IRMA főosztályvezető (Belügyminisztérium): A minisztérium vezetése
ezeket át fogja tekinteni, és szükség szerint erről be fog számolni a bizottságnak.
Gyakorlatilag ennek az áttekintése folyamatban van, tehát erre a kérdésre most nem tudok
válaszolni, az ellenőrzési terület vizsgál minden olyan elszámolási problémával vagy hibás
kifizetéssel kapcsolatos ügyet, amiről külön fogunk számot adni a kormányzati szerveken
belül, illetve az országgyűlési képviselők irányába.

ELNÖK: (Jelzésre:) Megadom a szót Csampa Zsolt alelnök úrnak, parancsoljon!

CSAMPA ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is szeretném megköszönni, hogy a két tárca fölismerte
azt, hogy valójában az elmúlt 8 év tapasztalatait nem lehet továbbvinni, itt változtatásokra van
szükség, és mind a két tárca részéről gyakorlatilag az az igény megfogalmazódott, hogy egy
kontrolling osztállyal a belső ellenőrzés megerősítését, szabályozását meg kell tenni, már csak
azért is, mert az elmúlt 8 év tapasztalata is ezt mutatja, és az Állami Számvevőszék előző
jelentéseit visszaolvasva elég határozottan, folyamatosan leírta a belső ellenőrzés és annak
kontrollja hiányát.

Én a Honvédelmi Minisztérium fejezetéhez szeretnék pár gondolatot hozzátenni, már
csak azért is, mert mi magunk ellenzéki képviselőkként, akkori ellenzéki képviselőkként
többször kritizáltuk és többször elmondtuk, hogy maga a tárca több mint 24 milliárd forinttal
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kevesebb összegből gazdálkodott mind 2009-ben, mind 2008-ban. Gondolom, ez lényeges
bevételi, illetve valamilyen szinten kiadási hiány volt a tárca részéről.

Míg a 2008-as fejezeti költségvetési létszám 28 521 főben volt meghatározva, addig
26 201 főre csökkentették a Magyar Honvédség létszámát. Az Állami Számvevőszék
megállapítja továbbá, hogy a HM igazgatási szöveg beszámolója nem tartalmazza a saját
bevételi összeget, a személyi jellegű juttatások alakulását, valamint a felhalmozási, kiadási
elszámolás bemutatását. Erre itt az ÁSZ részéről kaptunk is egy kiegészítést, hogy azért
történhettek olyan hiányosságok, akár mondjuk aláírások, akár időpontok, akár dátumok, mert
gyakorlatilag nem voltak megfelelően lerögzítve.

Egy nagyobb falat a tárca részéről az Állami Egészségügyi Központ, ami annak
ellenére, hogy a honvédelmi miniszter úr felügyelete alá tartozik az intézmény, korábban csak
HM, de az összevonások kapcsán az EÜM, az IRM és a GKM felügyelete alá is tartozott az
egészségügyi intézetek igényjogosultjainak ellátása, az intézmény költségvetésében mégsem
látható, hogy az előbb felsorolt minisztériumok mekkora összegben járultak hozzá az ÁEK
működéséhez. Ezt csak azért szeretném hangsúlyozni, mert én magam a költségvetési vitában
is többször elmondtam: lehetetlen és elképzelhetetlen, hogy a Honvédelmi Minisztérium
egymaga finanszíroz egy ekkora intézményt, még akkor is, ha a XXI. századnak megfelelő

intézményről beszélünk, és a másik két tárca lényegében - mind a vasutasok részéről, mind az
IRM részéről - gyakorlatilag egy forinttal nem járult hozzá a működéséhez.

Szeretném továbbra hangsúlyozni, amit mondjuk az Állami Számvevőszék nem írt le,
illetve a mostani jelentése nem tartalmazza, hogy az ÁEK-nek - most már Honvéd Kórháznak
- az alulfinanszírozása többek között abból adódik, hogy a TVK-pontok kevesebb mint a
feléből gazdálkodik a jogelőd kórházakhoz képest, de ugyanakkor a feladatrendszert, amit
elvégez az OEP részéről, gyakorlatilag az OEP csak úgy határozza meg, hogy a két kerületet
szolgálja ki az Állami Egészségügyi Központ. Gondolom, az előző kormány hibája az, hogy
ezt nem tárgyalták újra az egészségügyi tárcával. Úgy gondolom, és bízom benne, hogy ez a
jövőben gyakorlatilag rendeződni fog.

Az Állami Számvevőszék az ellenőrzése során kifogásolta, illetve kifogás
fogalmazódott meg a háttérintézményekkel kapcsolatban, itt azért értendő a HM Elektronikai
Zrt. működése, valamint kifogásokat megfogalmaztak a háttérintézményekkel kapcsolatban is,
a számviteli politikában azért eléggé markáns, körülbelül százmillió forintos hibahatár is ide
értendő.

Úgy gondolom, ha alaposan átolvassuk ezt a jelentést, azért tartalmaz a jelentés jó
néhány olyan, mondjuk, megállapítást, amire a mostani kormányzat, illetve most már a két
minisztériumnak az itt levő vezetője is megfogalmazta a kontrolling osztály megerősítését és
úgyszintén a belső ellenőrzés megerősítését. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e
hozzászólási szándék. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor nekem engedjenek meg néhány
gondolatot. Én az IRM-mel és a hozzájuk tartozó szervekkel kapcsolatban szeretnék néhány
adatot elmondani, illetve néhány olyan tényre felhívni a figyelmet, amely a T/1062-es
törvényjavaslat kapcsán meghatározó lehet.

A tárgyidőszakban a rend és közbiztonság funkcióba tartozó szervek kiadásai összesen
286,5 milliárd forintot tettek ki, ez 4,3 százalékkal alacsonyabb a 2008-ban teljesítettnél; ez
12,7 milliárd forintot jelent forintosítva. Az IRM 2009. évi kiadási előirányzata 383,5 milliárd
forint volt, amelyhez 310,3 milliárd forint támogatási előirányzat, és saját bevételként pedig
53,9 milliárd forint került tervezésre. A teljesítés a kiadásoknál 367,2 milliárd forint, a
bevételeknél pedig 52,4 milliárd forint, a támogatásoknál 310,6 milliárd forint.
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Az ÁSZ már a tavalyi költségvetés vitájánál kifogásolta, hogy a tárca saját
bevételeinek aránya alultervezett, a kiadások finanszírozását a tárca legnagyobb részben
támogatási forrásból kívánta fedezni.

A rendőrség tekintetében a költségvetési támogatás a 2008. évi 245,6 milliárd forintról
202,4 milliárd forintra, tehát 17,6 százalékkal csökkent, amely változások a juttatások
elhagyásából, kormányzati döntésekből következtek. A 13. havi illetmény és a
járulékcsökkentés technikailag 16,5 milliárd forintot jelentett, negatív változást jelentett a
rendőrség működésének tekintetében, illetve költségvetésében. A tervezéskor meghatározott
előirányzat-csökkentések és a központi tartalékképzés 8,3 milliárd forint feletti összeget ért el.

A büntetés-végrehajtás tekintetében az előző évhez képest 7,9 százalékkal, 3,7 milliárd
forinttal csökkent a kiadás. A változást a költségvetési támogatások jelentős része adja, ez 5,9
milliárd forint, ami 13 százalékos csökkenés. A zárszámadási törvénynek még az általános
indokolása is tartalmazza, hogy a finanszírozás változásával azonos arányú feladatcsökkentés
ennek a területnek a vonatkozásában nem történt, ami mellett a további költségvetési
támogatási zárolások már likviditási problémát is jelentettek. Ezt általános tartalékból juttatott
többlettámogatással lehetett csak kiküszöbölni.

Az IRM tekintetében a 2009. évi gazdálkodással kapcsolatban az ÁSZ jelentése több
anomáliára is felhívta a figyelmet, ezeket hallhattuk az előbbiekben, de én ezeket szeretném
még néhánnyal kiegészíteni. Tudni kell, hogy ezeken a problémás területeken semmilyen
előrelépés nem történt. A legkiemelkedőbb problémák az alábbiak voltak:

A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatási
jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról
szóló kormányhatározat 487 főben határozta meg az IRM-igazgatás összlétszámát. Ezzel
szemben az SzMSz-ben a korrigált nyitólétszámot 507 főben határozták meg, és még ez is
később 533 főre módosult.

A másik probléma a megbízásos jogviszony keretében történő foglalkoztatás terén
volt. Hét fő esetében nem volt összhangban a Ktv. 1. § (9) bekezdésében foglaltakkal, a hét fő
részére 15 millió forint megbízási díjat fizettek ki, melynek járulékvonzata 3,7 millió forint
volt. Ezt a problémát egyébként a 2008. évről szóló ÁSZ-jelentés is már feltárta.

A lakhatási támogatásról nem beszélnék, hiszen elhangzott elég részletesen.
Közbeszerzés nélkül szereztek be étkezési és ajándékutalványokat, melynek révén

mintegy 51 millió forint kifizetés történt. Ez az előző évben is már megfigyelhető volt.
Szintén közbeszerzés mellőzésével, a kifizetési összeg megjelölése nélkül - ami talán ÁSZ-
szempontból nagyobb probléma - kötöttek a 2008. évben megállapodást a Cégközlöny
szerkesztésére, kiadására és a honlap működésével kapcsolatos szolgáltatások
igénybevételére, amely alapján az intézmény számára a számlázott teljesítmények költségeire
2009-ben 184,7 millió forint értékű szállítói számlát egyenlítettek ki és számoltak el a
központi költségvetés központosított bevételéből.

Az Országos Baleset-megelőzési Bizottság előirányzataiból az ORFK-hoz
átcsoportosított 313 millió forint cél szerinti felhasználásáról nem lehetett konkrétan
megbizonyosodni.

További hiányosságként merült fel az ÁSZ jelentése alapján, hogy az IRM
intézményeihez átcsoportosított előirányzatok felhasználásának igazolására az intézmények
vezetői által kiállított tanúsítványt fogadták el elszámolásként, így az ellenőrzés során nem
volt beazonosítható az összegek cél szerinti felhasználása. A hivatásos állomány
kedvezményes nyugellátáshoz történő hozzájárulás időarányos részének határidőben történő
átutalása csak részben teljesült. További probléma, hogy az alapítványokkal és társadalmi
szervezetekkel kötött támogatási szerződésekben meghatározott konkrét célokat nem tették
világossá, nem különítették el a szakmai és a működési kiadásokat ezeken belül.
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Az IRM-mel kapcsolatos hozzátételemen kívül kérdezem a tisztelt bizottság tagjait,
hogy van-e valakinek hozzászólása, javaslata. (Jelzésre:) Iváncsik alelnök úr, parancsoljon!

IVÁNCSIK IMRE (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Én a
Honvédelmi Minisztériummal kapcsolatos részhez szeretnék nagyon röviden hozzászólni.
Számomra a legfontosabb mondat az előterjesztésekben az Állami Számvevőszék anyagában
szerepel, ami úgy szól, hogy a HM fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi
gazdálkodása és a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása összhangban volt a
költségvetési gazdálkodásra vonatkozó szabályokkal. Éppen amiatt, mert mi magunk is így
látjuk, támogatni fogjuk a törvényjavaslat elfogadását, az általános vitára való alkalmassága
kétségtelen, minden kétséget kizáróan így van, ezért meg fogjuk szavazni. És fontosnak
tartjuk, hogy azoknak a hiányosságoknak a kiküszöbölésére, amelyeket jelez az ÁSZ, a
kormány tegyen hatékony intézkedéseket. Üdvözölöm azokat az első intézkedéseket,
amelyekről itt hallhattunk, bizonyára továbbiak is fogják követni. És azt is fontosnak tartom,
hogy majd a következő évek beszámolóiban térjünk vissza arra, hogyan sikerült a
kormánynak megbirkózni ezekkel a feladatokkal. Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó Tamás, parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm. Nekem kérdésem lenne még, ha
lehet, elnézést. Az IRM fejezetében - az ÁSZ-tól kérdezném - abszolút nem világos, hogy mi
ez a konkrét történet, mi a szabálytalanság a lakhatási támogatás felhasználásával
kapcsolatban. Erről valami pontosabbat tetszene tudni mondani, hogy mi itt a konkrét
probléma? Köszönöm.

ELNÖK: Osztályvezető asszony, parancsoljon!

TOLNAI LÁSZLÓNÉ osztályvezető (Állami Számvevőszék): Szeretném megkérni a
szakértő kolléganőt, aki az ellenőrzést végezte, hogy válaszolja meg a kérdést, Remport
Katalin számvevő tanácsos, főtanácsadó.

ELNÖK: Megadom a szót a főtanácsadó asszonynak.

DR. REMPORT KATALIN főtanácsadó (Állami Számvevőszék): Üdvözlöm a
bizottságot. A lakhatási támogatást olyan formában osztották fel, hogy ezt a Budapesti
Rendőr-főkapitányság kapta körülbelül 90 millió forint értékben, és év végén - a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően - egy tanúsítványt állított ki a BRFK gazdasági főigazgatója. Az
IRM ezt a tanúsítványt fogadta el a korábbi évek gyakorlatának megfelelően elszámolásként.
Tehát tételesen nem ellenőrizték, hogy valóban mire történt az elszámolás. Mi bekértük a
dokumentumokat, ez alapján kiderült, hogy mindösszesen 30 millió forintot bocsátottak az
állomány rendelkezésére, 30,5 millió körül támogatásban, és így 66 millió forint körüli összeg
elszámolásáról nem tudtunk megbizonyosodni, illetve nem tudtuk megállapítani azt, hogy
valóban a felhasználás szabályszerűen megtörtént.

ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr, parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Az lenne a kérdésem, hogy
a 66 millió forintról az ÁSZ most sem tudja, hogy mire költődött el, és ezzel az IRM a mai
napig nem tudott elszámolni, hogy ez hova költődött el, és milyen felhatalmazás és engedély,
esetleg kormánydöntés alapján költődött el más célra. Az ÁSZ erről nem tud.
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DR. REMPORT KATALIN főtanácsadó (Állami Számvevőszék): Igen.
Kiegészíteném még azzal, amit az elnök úr mondott, hogy általános tapasztalat volt, hiszen
tanúsítványokkal számolt el úgy a BVOP, mint az ORFK, a rendőrség a különböző fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Tekintettel arra, hogy a rendőrség ellenőrzése nem
volt ebben az évben az ÁSZ feladata, illetve nem tudta felvállalni az intézményi kört, ennek a
felhasználásáról nem tudtunk megbizonyosodni, azonban azt meg tudtuk állapítani, hogy az
átadott dokumentumok és a tanúsítvány között nincs meg az az összhang, ami alapján
egyértelműen megállapítható lenne a cél szerinti felhasználás a többi előirányzat esetében is.
Éppen ezért javasoltuk, hogy a fejezet vizsgáltassa felül a belső ellenőrzésével, hogy valóban
ezek a fejezeti kezelésű előirányzatok, amelyeket átcsoportosítanak az intézményekhez, azok
cél szerint történnek-e felhasználásuk során.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Még egy utolsó kérdés, ha lehet, elnök úr.

ELNÖK: Bármennyi, képviselő úr!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Akkor csak azért, hogy tiszta legyen: az
könnyen előfordulhat, hogy itt semmiféle visszaélés nem volt, hanem egy más típusú
összegre, esetleg kormány- vagy bármilyen más hivatalos döntéssel költötték el ezt a pénzt,
csak ez most az önök vizsgálatában nem derült ki? Merthogy ami itt elhangzott, abban nagyon
egyszerűen benne van - és azt hiszem, erre is vonatkozott a kormánypárti képviselő úr kérdése
-, hogy itt ilyen bűncselekménygyanús dolgokat feltételez az ember azonnal. Szeretném
kérdezni, hogy ez kiderül-e az önök által végzett vizsgálatból, vagy esetleg könnyen
előfordulhat, hogy itt a későbbiekben máshova átcsoportosított összegről van szó, ami
egyébként szabályosan lett elköltve.

ELNÖK: Ez máshová nem lett átcsoportosítva. Elnézést, hogy hozzászólok én is a
kérdéshez, máshová nem lett átcsoportosítva, hiszen elhangzott, hogy a BRFK által kiadott
tanúsítvány szerint a 97 millió forint felhasználásra került, de csak 30,5 millió forintról lett az
ÁSZ vizsgálat alapján megállapítva, hogy hogyan. Tehát ez nem kerülhetett át, hiszen a
BRFK maga állítja, hogy ő ezt felhasználta. Jól értjük? Parancsoljon!

DR. REMPORT KATALIN főtanácsadó (Állami Számvevőszék): Még kiegészíteném
azzal, hogy ez a lakhatási támogatás gyakorlatilag arra szolgált, hogy a Budapesten
szolgálatot teljesítő állomány elhelyezését biztosítsák. Ez 40 ezer forint/fő támogatás lett
volna havonta, azonban változtak az adójogszabályok, így már ez is adóköteles jövedelemnek
minősül, nem tudta az állomány igénybe venni, mert már nem segítette olyan mértékben az
elhelyezkedést, a letelepedést, mint amikor még meghatározták ezt az előirányzatot. Éppen
ezért, mivel nem tudta a teljes állomány felhasználni, csak csökkentett mértékben, kevesebb
számú igénybevétel volt, és ezt a 30,5 millió forintot használták fel ebből a pénzből. A többit
nem tudjuk megmondani, hogy mire használták fel, nyilván felhasználta a BRFK. Az is
biztos, hogy likviditási problémák voltak minden intézménynél, de mi nem állíthatjuk azt,
hogy mire fordították, hiszen a rendőrséget, a BV-t nem vizsgálta jelenleg a Számvevőszék.
(Dr. Harangozó Tamás: Köszönöm szépen.)

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e további kérdés,
hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.)
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Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

Ha nincs, akkor következik a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról
szóló döntés. Javasolom a tisztelt bizottságnak, hogy figyelemmel az Állami Számvevőszék
költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről szóló 1062/1. számú jelentésére, a bizottság
kompetenciájába tartozó fejezetek vizsgálata alapján jussunk arra a megállapításra, hogy a
Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/1062. számú
törvényjavaslat az előzőekben részletesen említett kifogások mellett általános vitára alkalmas
legyen.

Kérdezem, hogy ki az, aki a T/1062. számú törvényjavaslatot általános vitára
alkalmasnak találja. Aki igen, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangúnak
látszik. Kérdezem, hogy ki van ellene? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Senki sem
jelentkezik.) Akkor nemcsak egyhangúnak látszik, hanem az is.

Kisebbségi véleményünk nincsen.

Elnöki zárszó

Nagyon köszönöm a kormány megjelent képviselőinek a jelenlétet, a munkájukat, a
tisztelt bizottság tagjainak további szép napot kívánok, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 13 perc)

Dr. Kocsis Máté
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Dani Judit


