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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc)

Az ülés megnyitása

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Nagy tisztelettel köszöntöm az elmúlt 8 év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság
ülésén megjelent képviselőket, kormányhivatali munkatársakat, a sajtó képviselőit.
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Az albizottság 7 fős, ebből 5-en jelen vannak.

A napirend elfogadása

Egyben szeretnék javaslatot tenni a napirendre. Aki egyetért az általam kiküldött
napirendi pontok megtárgyalásával, kérem, most kézfelnyújtással szavazzon! (Szavazás.) A
bizottság egyhangúlag elfogadta napirendjét.

A megváltozott munkaképességűek foglalkozatási támogatásának helyzetéről készült
vitaanyag tárgyalása

Megnyitom a vitát az 1. napirendi pont fölött, a megváltozott munkaképességűek
foglakoztatási támogatásának helyzetéről készült - 2003-2010-ig - vitaanyag
megtárgyalásával kapcsolatosan.

Mielőtt a vitát megkezdenénk, engedjék meg, hogy nagyon röviden néhány szót
szóljak. Míg a világ világ, mindig volt kéz, amely adományért nyúlt, és mindig volt kéz,
amely az adományait elhelyezte a kinyújtott kézbe. Ez történt az elmúlt évek során is, egy
felelősen gondolkodó kormány a szociálisan rászorultakat igyekszik támogatni, hiszen az
elmúlt évek során bekövetkezett károsodásból fakadóan ők már nem tudják azt a teljesítmény
produkálni, mint egészséges honfitársaik. A probléma azonban az, mint az anyagból is
kitűnik, hogy az elmúlt évek során a rendkívül gazdag törvényi dzsungel következtében úgy is
mondhatnám, hogy szinte legitimálták azokat a forrásokat, amelyek esetenként, úgy is
mondhatnám, nem mindig a törvényi feltételeknek feleltek meg. Jelesül, 80 milliárdos
nagyságrendű pénzeszköz kiáramlásáról van szó, amelynek körülbelül 70 százaléka durván
21, usque 20 cégnél jelent meg. Mi ezt vizsgáltuk, erre készültünk föl, és ebben kérjük a
jelenleg regnáló kormány segítéségét is, hogy ezeket az anomáliákat föl tudjuk tárni.

Ezt szerettem volna elmondani vitaindítóként. Ezek után átadom a szót a bizottság
tagjainak, de előtte szeretném megkérdezni a kormány képviseletében jelen lévő Bernáth
Ildikót, hogy az előterjesztett anyaggal kapcsolatosan van-e észrevétele.

Bernáth Ildikó szóbeli kiegészítése

BERNÁTH ILDIKÓ, miniszteri biztos: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az a
téma, amelyet önök mára napirendre tűztek, rendkívül fontos és nagy jelentőségű ügy, hiszen
a fogyatékos emberek és a megváltozott munkaképességű munkavállalók helyzete, illetve
foglalkoztatásuk jelenleg is napirenden van. A megküldött anyaggal kapcsolatban néhány
tényt, adatot elmondani, kiegészítve azt, amit önöknek külső szakértők összeállítottak.

Gyakran hallott vitatéma az, hogy tulajdonképpen hány embert is érint ez a probléma,
hányan vannak az aktív korosztályban, illetve hányan vannak ma rokkantnyugdíjban, és mit
lehet tenni annak érdekében, hogy helyzetükön javítson, változtasson a kormány. Az év eleji
adatok alapján, év végi pontos adatokat még nem kaptunk a KSH-tól, a következőt tudom
önöknek mondani. Az aktív korosztályba tartozik a rokkantnyugdíjasok között 310 686 fő,
rehabilitációs járadékban részesül 13 585 fő, rendszeres szociális segélyt kap 148 704 fő. Arra
a kérdésre, hogy valójában fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű ember van az
országban, más és más adatok találhatók. Ennek pedig az az oka, hogy a fogyatékosságra
vonatkozóan nem lehet külön adatbázist létrehozni a személyes adatok védelméről szóló
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törvény alapján. Sehol Európában, legalábbis az Európai Unió tagországaiban nincs ilyen.
Erre választ csak önkéntes adatszolgáltatással lehet kapni. A legutolsó ilyen adatot a 2000-
ben, 10 évvel ezelőtt lefolytatott népszámlálás szolgáltatta, ahol az önkéntes adatközlés
alapján a teljes népességszám 5,7 százaléka vallotta magát valamilyen mértékben
fogyatékosnak. Ez ad okot arra, hogy különböző adatok jelennek meg a fogyatékosság
ügyében, illetve a rokkantnyugdíjazás és a megváltozott munkaképességű emberekre
vonatkozó felmérésekben. Ezért tehát azt kérem, hogy azt az adatot, ami a megküldött
vitaanyagban is szerepel, így tekintsék, ahogy ezt kifejtettem.

A foglalkoztatás és az ellátó rendszer természetszerűleg nagyon szoros
összefüggésben van egymással. Kétségtelen tény, hogy Magyarországon a megváltozott
munkaképességű munkavállalók, illetve a fogyatékos személyek foglalkoztatása nagyon
alacsony. Az Európai Unió tagországait figyelembe véve is az utolsók között szerepelünk.
Hiszen az Unió átlagos foglalkoztatási rátája, ami ezt a népességcsoportot illeti, 50 százalék.
Az új európai uniós fogyatékosságügyi stratégia, amely 2010-2020-ra vonatkozik, tehát az
előttünk álló 10 éves időszakra, ezt a foglalkoztatottsági rátát 75 százalékra kívánja emelni.
Ha a jelenlegi hazai állapotot vesszük figyelembe és a tízéves célkitűzést, akkor elég
nyilvánvaló, hogy komoly lépéseket kell tenni mind a jogalkotóknak, mind pedig nekünk,
végrehajtóknak.

A foglalkoztatással szoros összefüggésben van a mindenkori támogatási rendszer,
annak jogszabályi háttere és pénzügyi fedezete, valamint az ellenőrzés. Nyilvánvalóan ez a
három terület alkot egy komplex egészet. Ami a jogi szabályozást illeti, abban a különböző

kormányok és különböző időszakok alatt más-más elképzelések születtek. A legutolsó jogi
szabályozás értelmében került bevezetésre egyrészt a rehabilitációs járadék, másrészt pedig a
különböző foglalkoztatást végző szervezetek számára nyújtott pénzügyi támogatás, amit a
mindenkori költségvetési törvény tartalmaz. Ennek a mértéke jelentősen változott az elmúlt
évek során. Ebben az évben az új költségkompenzációs és rehabilitációs támogatásra a
rendelkezésre álló forrás 24,5 milliárd forint, míg a bértámogatásra még 13 milliárd forintot
biztosított az Országgyűlés. A szervezetek működése a támogatás formájától függ. Elsősorban
ez határozza meg a létszámot, a bővíthetőséget, illetve a létszámbővítés hiányát, az
akkreditációs feltételeket. Ha kívánja a tisztelt bizottság, akkor erről a mellettem ülő
főosztályvezető asszony részletes tájékoztatást fog nyújtani.

Ami a változásokat illeti, ezzel kapcsolatban engedje meg a tisztelt bizottság, hogy
néhány dolgot elmondjak a számszerű adatokon túl. Állami vállalatok is szerepelnek az
úgynevezett védett szervezetek között, három nagy állami vállalatról van szó, az egyik az
ERFO, a másik a FŐKEFE, a harmadik a Kézmű. Mind a három állami szervezet nonprofit
gazdálkodási formát folytat, és természetesen abból az állami támogatásból kell talpon
maradnia és piacot találni, amit az állami költségvetésből kap a foglalkoztatottak után. Ami az
elmúlt időszakot, a kormányváltás utáni időszakot illeti, szeretném jelezni, hogy az állami
vállalatok élén új vezetők állnak augusztus óta, akik jövedelmét körülbelül a felére
csökkentette a tulajdonos. Tehát nincsenek ma már egymillió forintot meghaladó fizetések.
Az egyik vállalatunk vezetője személyesen bejelentette, hogy erre az évre vonatkozóan nem
kíván prémiumot felvenni, és kéri, hogy ennek még a feltételét is töröljék a működési
szabályzatból, hiszen nagyon nehéz körülmények között kell gazdálkodniuk.

Ezen túlmenően a tulajdonosi jogokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gyakorolja
az MNV Zrt.-én keresztül, ezért amennyiben a vállalatok működésére részletesebben kíváncsi
a tisztelt bizottság, akkor javaslom, hogy a bizottsági ülésre az NFM, illetve az MNV Zrt.
képviselőjét is hívják meg, hogy tájékoztatást kaphassanak. Azt tudom mondani még a
cégekkel kapcsolatban, hiszen szakmai kapcsolat, az irányítás a mi minisztériumunk
hatáskörébe tartozik, hogy az új vezetők feladatul kapták, hogy részletesen vizsgálják át a
meglévő szerződéseket, és olyan szerződéseket kössenek, amelyek lehetővé teszik, hogy
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piacképes termékeket, illetve szolgáltatásokat nyújtsanak. Másrészt azokat a szerződéseket,
amelyek veszteségesek és komoly problémákat okozhatnak, amennyiben mód van rá,
mondják fel. Azért mondtam azt, hogy amennyiben mód van rá, hiszen nagyon jól tudják az
itt ülő tisztelt képviselők, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségektől vagy csak közös
megegyezéssel vagy súlyos kötbérek árán lehet elállni. Így még azzal a szerződésállománnyal
kell megküzdeni a három új cégvezetőnek, amelyet az előző vezetéstől örökül kaptak.

A cégeknél egyébként a munkavállalók között, akik a fizikai munkát végzik, vagy a
szolgáltatást teljesítik, de a vezetők között is jelentős számban vannak megváltozott
munkaképességű kollégák, akik magasan képzettek, jól kvalifikáltak, és az új vezető
segítségére vannak abban, hogy azokat az elvárásokat teljesíteni tudják, amelyeket a kormány
elvár tőlük. Ez nevezetesen a foglalkoztatotti létszám megőrzése, a szerződésállomány teljes
felülvizsgálata és piacképes termékek, szolgáltatások nyújtása, lehetőség szerint, a
közbeszerzési törvényben biztosított lehetőséggel élve, az állami tulajdonban álló más
vállalatok számára gyártsanak termékeket, illetve nyújtsanak szolgáltatásokat.

Ennyi kívántam elmondani. Még egy fontos megjegyzést szeretnék az ellenőrzéshez
fűzni, amit egyébként az előző időszakban elég sajátságos megoldásként alkalmazott a
korábbi kormány, illetve minisztériumi vezetés. Egy külső cégre, a Monéta Kft.-re bízta a
szervezetek ellenőrzését is, ami egy magántulajdonban álló cég, így az állami vállalatokat is
ők ellenőrizték az államkincstáron, illetve a korábbi években az APEH-en kívül. Köszönöm
szépen, elnök úr.

Észrevételek, vélemények

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezek után átadom a szót képviselőtársaimnak. Ékes
József úr.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Többször végignézve a
vitaanyagot, az elmúlt 12 év folyamán jómagam is nagyon sokat foglalkoztam a parlamentben
a megváltozott munkaképességűek és fogyatékosok foglalkoztatásával és azokkal a
visszaélésekkel, anomáliákkal, amelyek sok esetben bizonyíthatóan előfordultak. Több
alkalommal voltam szervezetekkel 2002 és 2010 között a különböző munkaügyi
minisztériumoknál olyan javaslatokkal, amelyek nem kerültek be a rendszerbe, ebből adódóan
nagymértékben, 2002-höz képest, azt lehet mondani, drasztikusan lecsökkent a megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatásának aránya. Ezzel párhuzamosan viszont ugyanakkora
keretösszeggel támogatták a megváltozott munkaképességűek és fogyatékkal élők rendszerét
a költségvetésből. Kitűnik az anyagból is, és előre szeretném jelezni, hogy a Kehi mellett az
ÁSZ vizsgálatát is mindenképpen szeretném kérni a 21 célszervezetnél, amely a források
döntő többségét fölhasználta.

Itt talán vissza lehetne utalni, amit az anyag is érintett, hogy valamelyik lakótelep 7.
emeletén bejegyzett foglalkoztatóra, amely a megalakulásánál már az első évben
megközelítőleg 6 milliárd forintot kapott. Ha végignézzük az általa bejegyzett foglalkoztató
helyet és az ott foglalkoztatottak számát, egyszerűen nem is fértek volna be abba a helyiségbe,
ahová a foglalkoztatást bejegyeztették. Ugyanez a cég hosszú éveken keresztül kapta az
állami támogatást, különböző nagyságrendekben, majd 2010-ben ez a cég tulajdonképpen
szőrén-szálán eltűnt, nem nyomon követhető, miközben források tömkelegét vette föl.

Volt egy időszak, 2002-ben, amikor a foglalkoztatottak nagyságrendje 53 ezer fő volt,
majd ez 2010-re lecsökkent huszonegynéhányezer főre. Azt lehet mondani, hogy az európai
uniós normákhoz képest 8 százalékra esett vissza a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatása, viszont mellette a költségvetésből ugyanakkor összeg áramlott ki, 52 milliárd
forint, ami a költségvetésbe rendszeresen be volt állítva. Ehhez képest az emberben felmerül a
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kérdés, hogy ha 2002-ben 53 ezer főt tudtak foglalkoztatni 46 milliárd forintból, akkor 2010-
ben miért csak huszonegynéhányezer főt. Nagyon pontosan végig kell nézni azt is, hogy ezek
a célszervezetek milyen egyéb forrásra tudtak még a maguk számára pályázatot benyújtani,
ezzel hogyan tudták megnövelni bevételüket, és azok a források hová jutottak egyáltalán.

A következő ilyen kérdés, amit mindenképpen vizsgálni kell, hogy a megváltozott
munkaképességűek esetében kik voltak az irányítók, akár a munkaszervezet irányítói, akár az
üzemszerűen működő belső irányítórendszerben dolgozó középvezetők vagy felsővezetők, ők
milyen díjazásban részesültek, milyen egyéb jogosultságaik voltak, mondjuk telefon,
gépkocsihasználat. És ezt azzal kell szembeállítani, hogy ehhez képest mennyi lett a
dolgozóknak kifizetve. Számos visszaélésről tudunk, ami az országos médiában is
rendszeresen szerepelt, például a dolgozók kizsigerelése, norma alapján történő
foglalkozatása. Azt lehet mondani, majdhogy nem azonos normákat követeltek meg tőlük,
mint amilyen az egészséges emberek esetében is előfordul. Ezzel szemben a díjazásuk alatta
maradt a mindenkori minimálbérnek, sőt, mi több, jóval alatta maradt.

Meg kell vizsgálni, hogy 2005-2006-ban az akkreditációval milyen érvágást okoztak a
tisztességesen, normálisan foglalkoztató társaságoknak, hiszen rengeteg foglalkoztató szűnt
meg ebben az időszakban. Azt is meg kell vizsgálni egyébként, hogy melyek voltak azok, a
talán szocialista körökhöz köthető és ott maradó foglalkoztató szervezetek, amelyek utána a
források döntő többségét felhasználták. Érdekes a vitaanyagban Szűcs Erika szerepe, hiszen
külsős céget kértek meg a vizsgálat elvégzésére.

Van a vitairatban olyan kitétel is, ami adott esetben a külső foglalkoztató cégek által
az Alkotmánybírósághoz is benyújtott panaszokkal kapcsolatosan felveti a kérdést, hogy
azokról a törvénykezésekről, amelyek 2005-2006-2007-ben a megváltozott
munkaképességűek esetében megtörténtek, az Alkotmánybíróság a mai napig nem döntött.
Nagyon jól tudjuk, hogy Szűcs Erika, amikor lejárt a miniszteri mandátuma, még 6 millió
forintos összegben még tanulmányokat készített. Azt hiszem, azt is vizsgálni kell, hogy
ezekben a tanulmányokban szerepelt-e egyáltalán a fogyatékkal élők vagy a megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatásának érintése 6 milliós összeghatárban.

Mivel számos visszaélésről tudunk, hallottunk a média rendszeresen foglalkozott ezzel
a kérdéskörrel, szeretném megerősíteni a határozati javaslatban is a Kehi és az ÁSZ
vizsgálatát, amit sürgősen meg kell indítani ebben a kérdésben. Addig, amíg ezek nincsenek
feltárva, a jelenlegi kormány sem tud teljes egészében minden kérdéskörben tisztán látni. Ezt
mondom azért is, mert rengeteg olyan foglalkoztató alakult, amely egy-két hónapos működés
után az állami támogatásnak akár 120 százalékát vagy 350 százalékát megigényelték, majd
utána szép lassan eltűntek a piacról is, ezzel párhuzamosan családokat tettek tönkre. Hiszen
azon családok számára, amelyek a megváltozott munkaképességűek programján belül
foglalkoztattak, nem azt mondom, hogy normális megélhetést, de valamilyen szinten
megélhetés-kiegészítést tud nyújtani. Ebben bíztak.

Meg kell vizsgálni mindenképpen azt a döntési mechanizmust is, amely a
megváltozott munkaképességűekkel szemben 2008-ban a parlament döntésként meghozott, az
orvosi vizsgálati rendszert és a besorolást is. Hiszen ott is voltak olyan döntések, számos
orvos esetében volt ez tapasztalható, az anyag is rámutat, sőt, bizonyítható volt, hogy több
orvos úgy próbált "segíteni", hogy a megváltozott munkaképesség orvosi vizsgálatakor olyan
döntéseket hoztak, amelyek megkérdőjelezhetőek. Hiszen annyi vizsgálatot nem lehetett
elvégezni, ahány megváltozott munkaképességű átsorolást hajtottak végre, vagy a
foglalkoztatási orvosi vizsgálatokat végezték.

Szeretném kihangsúlyozni, hogy annak idején a parlamentben még Bernáth Ildikóval
együtt nagyon sokat foglalkoztunk a megváltozott munkaképességűek támogatási
rendszerével. Itt elsődlegesen a 100 százalék fölötti támogatási arányokat kell megvizsgálni,
illetve azok felhasználását. Mert ott, ahol a foglalkoztató az állami támogatásból csak a 60
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százalékot igényelte, egyfajta, az egészségi állapothoz képest normális munkarendben és nem
a 100 százalék fölötti támogatás igényével léptek föl a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatására, tényleg tisztességesen járt el. Itt a másik 40-50 százalékot ahhoz ki kellett
termelni a megfelelő bérek és járulékos költségek kigazdálkodása érdekében. De ott, ahol a
120 és 360 százalékos állami támogatást és egyéb más támogatásokat igényeltek, hiszen
mondtam az elején is, hogy a pályázatokon ezt még ki lehetett egészíteni, nagyon szigorú
vizsgálatot kell lefolytatni, elsődlegesen a 21 célszervezetnél és azoknál a szervezeteknél,
amelyek hihetetlenül gyorsan kapták meg az akkreditációra való jogosultságot. Hiszen volt
olyan is közöttük, amelyik az akkreditáció igénylése előtt egy-két nappal alakult, és már
harmadnap megkapta az akkreditációt, és egyből minden további nélkül igényelhette akár a
160-180 százalékos állami normatív támogatást. Utána, amikor ezeket a forrásokat megkapta,
nagyon gyorsan el is tűnt a foglalkoztatói rendszerből.

Nagyon nehéz a bizottság dolga abból a szempontból, hogy minden egyes
foglalkoztatót külön-külön vizsgáljon, hogy miféle hasznos tevékenységet végzett. Hiszen
nagyon jól tudjuk, hogy voltak olyan foglalkoztatók a piacon, amelyek nappal összerakatták,
éjjel meg szétbontatták, utána másnap újrakezdték ugyanazt a tevékenységet a megváltozott
munkaképességűek vagy a fogyatékkal élők. Semmilyen mérhető tevékenység nem volt
nyomon követhető, ami a közösség számára vagy piac számára kézzelfogható terméket állított
volna elő. Számos olyan terület van tehát, amit vizsgálni kell. De szeretném mindenképpen
kihangsúlyozni, hogy elsődlegesen a Kehi-nek kellene vizsgálódni, az Állami
Számvevőszéknek kellene ezt vizsgálni, és minden olyan támogatást és támogatói csoportot,
akár akkreditált, akár kiemelt körbe tartoztak, amelyek 60 százaléknál magasabb állami
támogatást kértek és kaptak, és ezek alapján próbálták meg a foglalkozatást elindítani. Külön
vizsgálnám az akkreditációt, amikor előtte egy-két hónappal alakult meg a foglalkoztató,
ezeknek a cégeknek az életritmusát, hogy meddig maradt fenn egyáltalán a foglalkoztatói
bázis, és külön vizsgálnám az egyes foglalkoztatói bázisoknál a meghatározott négyzetmétert
és a foglalkozatottak számát. Mert ahogy mondtam, találni ebben az anyagban is olyan példát,
ahol el sem fértek volna a bejelentett munkavállalók a megadott foglalkoztatói bázishelyen.

Ennyivel szerettem volna kiegészíteni az anyagot, és bízom benne, hogy a bizottság
úgy fog dönteni, hogy azonnali hatállyal vizsgálatot fog elrendelni ebben a kérdésben.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Seszták Oszkár képviselő úr!

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim!
Megütötte a fülemet a Monéta Kft. neve. Ha emlékeim nem csalnak, akkor ez Veres János
egyik házicége. Nagyon sajnálom, hogy nincs itt képviselőtársam, mert egy az egyben meg
lehetne kérdezni. Ez felháborító. Ez a kft. végezte az ellenőrzéseket?

ELNÖK: Ha emlékeim nem csalnak, 532 millió forintot nyertek el állami tulajdonú
foglalkoztató tulajdonosi szerkezetének átvizsgálására.

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Nem akarom látatlanban meggyanúsítani
képviselőtársamat, de ha emlékeim nem csalnak, akkor ez egyértelműen a '90-es évek elején
ilyen néven Veres János családi érdekeltségeként futott. Utána kell nézni a cégiratokban. Csak
megütötte a fülemet. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, képviselő úr.
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DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Csak pontosítani szeretnék egy-két dolgot.
Hány fő a rokkant nyugdíjasok száma, akik aktívak?

BERNÁTH ILDIKÓ, miniszteri biztos: Szeretném hangsúlyozni, hogy az az adat,
amit mondok, év eleji, teljes éves adat még nem áll rendelkezésünkre. Ez kizárólag az aktív
korosztályt érinti. tehát 310 686 fő rokkantnyugdíjas, rehabilitációs járadékban részesül
13 858 fő, és rendszeres szociális segélyben 148 704 fő részesül. Ez teszi ki körülbelül az
aktív korosztályt. Ezt azért tartom nagyon fontosnak ismertetni, mert folyamatosan eltérő
adatok látnak napvilágot a különböző nyilatkozatokban és tanulmányokban. Szó nincs 700
ezer rokkantnyugdíjasról. A 7-800 ezer körüli létszám az összes.

Köszönöm, hogy a képviselők erre így odafigyelnek, mert időnként az újságokban
összemossák a teljes létszámot az aktív korosztállyal. Azt is el tudom önnek mondani, hogy
ez a létszám 52 évestől fölfelé, tehát akik 1955-ben vagy azt követő években születtek, az
1985-ben születettekig bezárólag, természetesen a munkaképes korúakat kell ez alatt érteni, a
rokkantnyugdíjasok között 118 736, a rendszeres szociális járadékban részesülők száma
85 918, a rehabilitációs járadékban részesülők száma 13 764.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Még egy kérdés. Itt nagyjából az említett 310
ezer főből csak körülbelül a fele kap valamiféle támogatást.

BERNÁTH ILDIKÓ, miniszteri biztos: Nem, mindenki kap támogatást, ez csak a
korcsoportos megoszlás. Ellátását mindenki kap, függetlenül attól, hogy melyik korosztályba
tartozik.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Tehát 148 ezer a rendszeres szociális segélyben
részesülők száma, nagyjából 13 500-an kapnak rehabilitációs járadékot, a többiek
rokkantnyugdíjat kapnak.

BERNÁTH ILDIKÓ, miniszteri biztos: Ha kíváncsi rá a bizottság, az összeget is meg
tudom mondani, hogy mennyi a rokkantsági nyugdíj.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Jó, kérem szépen.

BERNÁTH ILDIKÓ, miniszteri biztos: A 118 736 fő ellátása 87 millió 694 ezer
forint. A rehabilitációs járadék összege 11 millió 123 ezer forint, a rendszeres szociális
járadékban részesülők ellátása 28 millió 136 ezer forint. A valamennyi korosztályt magában
foglaló adat pedig: a 310 686 főhöz tartozó ellátás összege 260 millió 270 ezer forint, a
rehabilitációs járadéknál a 13 858 főhöz tartozó ellátás összege 11 millió 237 ezer forint, a
rendszeres szociális járadékban részesülő 148 704 fő ellátása 49 millió 330 ezer forint. Mivel
az éves ellátás 300 milliárd fölött van, ezek havi adatok. Ha egyszerűsíti a képviselők életét,
akkor szívesen átküldjük az elnök úr számára ezeket az adatokat a félreértések elkerülése
végett.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Ezek után Nagy István urat kérném meg, hogy
véleményét fogalmazza meg.

DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Amikor megkaptam ezt az anyagot, és még nem
olvastam el, azon gondolkodtam, hogy mit kell itt vizsgálni. Ez az az ágazat, ahol soha nem
volt elég pénz, itt biztos, hogy nem lehet baj. Azután meggyőződtem arról, hogy elképesztő az
a kettősség, ami itt működött, ebben a rendszerben. Az önkormányzatnál otthon támogatás
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kellett ahhoz, hogy egyáltalán működőképes legyen, aztán az akkreditációs szigor,
összeszedni azokat az embereket, akik vállalhattak munkát ebben a rendszerben, valami
hihetetlenül nehéz dolog, és akkor azzal szembesülünk, hogy más becsatornázott rendszerek
nagyüzemi módszerekkel, szervezetten viszik és vitték ki belőle a pénzt...! Azt hiszem, hadd
fogalmazzak így, ez annyira erkölcstelen, mert a legkiszolgáltatottabb ágazatból vitték el,
hogy valóban az ÁSZ és a Kehi vizsgálatát megéri, tényleg nagyon szigorúan kell eljárni.
Hátrányos helyzetű embertársainkat meglopó rendszert működtetni, az abszolút
kötelességünk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más egyéb kérdés? (Nincs jelentkező.) Miután nincs,
engedjék meg, hogy néhány mondattal összefoglaljam. Pontosan Nagy István
megfogalmazása késztet arra, hogy azt mondjam, igen, bizony itt az elmúlt évek során súlyos
visszaélések érhetők tetten. Három témakörre szorítkoznék. Az egyik, hogy 532 millió
forintért vizsgálták a tulajdonosi szerkezetet, ami egyébként minden egyes pályázatnál be van
nyújtva. A másik, hogy a miniszter asszony még regnálása idején tanulmányt készített usque
6 millió forintért, amiben bírálja a saját maga által működtetett rendszert. Amit szeretnék
kihangsúlyozni, hogy az érdeklődésünket az keltette fel, hogy Harrach Péter ellenzéki
képviselőként bírálta, hogy magas összeg kerül ki a költségvetésből. A szocialista kormány
gyakorlatilag lecsökkentette az akkori 63 millió forintot 45 millió forintra. Itt lépett be a
rendszerbe egy alapítvány, amit pedig 35 millió forinttal megtámogattak, holott csak egy
akkreditációs rendszeren keresztül lehetett a pénzhez hozzájutni. És itt zárul be a kör, amire
képviselőtársam hivatkozott.

Éppen ezért én magam is úgy érzem, hogy a vizsgálódást ebbe az irányba kell a jövőt
illetően folytatni. Köszönetet szeretnék mondani Bernáth Ildikó miniszteri biztos asszonynak,
aki korrekt módon közreműködött, és a jövőben is kérjük közreműködését, hogy ezeket az
anomáliákat föl tudjuk fedni, és a jövőbeni működtetésben, úgymond, ezeket a kiskapukat
sorra közösen bezárjuk.

Egyetért-e a tisztelt bizottság azzal, hogy a következő alkalommal az érintett
személyeket, értem ez alatt Veres Jánost, valamint a jelenlegi állami tulajdonú négy kiemelt
cég vezetőjét meghívjuk a következő ülésünkre. Kérem, hogy erről szavazzunk! (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a
napirendi pontot...

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, elnézést. Egyetlen javaslatom lenne még, hiszen a
végén majd mindenképpen meg kell fogalmaznunk egy határozati javaslatot. Egy dolgot
szeretnék javasolni a jelenlegi kormánynak, hogy vizsgálja felül a fogyatékkal élők és a
megváltozott munkaképességűek állami támogatási rendszerét. A két dolog nem egy és
ugyanaz, és a megváltozott munkaképességűek esetében a 60, a 120, a 180 és a 360
százalékos támogatási rendszert kellene úgy beállítani, hogy ezen a szinten vissza lehet
csökkenteni a 100 vagy a 60 százalék környékére.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr, a javaslatát, de én azt szeretném, hogy
először a vizsgálatot folytassuk le, természetesen a kormány képviselőivel szoros
együttműködésben, mert ezt szeretném nyugvópontra vinni. A végén szeretném ezt a
határozati javaslatot megfogalmazni, amikor az ÁSZ-nak és a Kehi-nek ezt átadjuk. De ezt
megelőzően nekünk még dolgunk van. Parancsoljon!

BERNÁTH ILDIKÓ, miniszteri biztos: Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid
kiegészítést szeretnék tenni ahhoz, ami eddig elhangzott. A dotációs rendszer 2006. július 1-
jével megszűnt. Tehát addig lehet vizsgálódni, mert azt követően lépett hatályba a jelenleg
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alkalmazott és reményeink szerint július 1-jétől megváltozó jelenlegi támogatási rendszer. Ha
a bizottság meg akarja ezt az időszakot vizsgálni, akkor ezt a dotációs rendszert, amit az előbb
Ékes képviselő úr említett, 2006. június 30-ig tudják vizsgálni. Azt követően lépett hatályba
az új támogatási, finanszírozási rendszer. Tisztelettel azt javaslom a bizottságnak, amennyiben
meghallgatja az állami cégvezetőket, akkor a negyediket is név szerint hadd említsem meg, ez
a SZEFO, nem a védett szervezetek között szerepel, hanem a költségkompenzációban
részesülő szervezetek között. És az lenne a javaslatom, hogy amikor az állami cégek vezetőit
hallgatja meg a bizottság, akkor a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, illetve az MNV Zrt. képviselője vegyen részt ezen a bizottsági ülésen.

A napirendi pont lezárása

ELNÖK: Köszönöm szépen. Felírtam magamnak mindkét cég nevét. Úgy gondolom,
hogy ezt a témakört kimerítően körbejártuk, folytatása lesz egyeztetéssel, és természetesen a
végleges határozati javaslatunkat akkor fogalmazzuk meg, amikor lezártuk a vizsgálatot,
támogatandó az Ékes József képviselőtársam felvetését. Köszönöm szépen szíves
megjelenésüket, további jó munkát kívánunk önöknek.

Vadászati jog haszonbérletének kérdései

Most a 2. napirendi pont megvitatására kerül sor. Jelesül, egy beadvány érkezett
hozzám a vadászati jog haszonbérletének kérdéséről. Azt hiszem, ezt mindenki elolvasta,
joggal kérdezik meg, hogy hogy kerül ez ide hozzánk. Két ponton vagyunk érintve.
Megállapítható a jegyzőkönyvekből, hogy itt törvénysértés keletkezett, és megállapítható az
is, hogy több tízmillió forintos nagyságrendben maradtak el közpénzek hasznai, hogy
irodalmi stílusban fogalmazzak. Ugyanakkor a véleményem az, hogy van itt egy szervezet, a
Nemzeti Földalapkezelő mint tulajdonos, amely ezt a problémát orvosolhatja.

Úgy gondolom, ezzel a vizsgálattal nekünk különösebben ilyen szinten nem kell
foglalkozni. Éppen ezért arra kérem képviselőtársaimat, ha egyetértenek vele, akkor hozzunk
egy olyan határozatot, hogy a területileg illetékes Nemzeti Földalapkezelő a jogsértést
szüntesse meg, és ezzel kapcsolatos vizsgálatát folytassa le, állítása helyre a törvényes
állapotot. Parancsoljon!

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Annyival szeretném kiegészíteni, hogy a Nemzeti Földalap
vizsgálja meg az elmúlt 4 év erdő-bérbeadási rendszerének kérdését. Mert a
vadásztársaságoknál és a különböző erdőbérleti jogok átadásánál is hihetetlenül sok
törvénytelenség lelhető fel. Szeretném külön kihangsúlyozni, hogy Veszprém megyében,
Városlőd, Farkasgyepü környékén is még Benedek Fülöp aláírásával volt ilyen. Maga a
település igényelte az erdőterület bérleti jogát, az erdőbirtokossági szervezetek, ennek ellenére
nem kapták meg, hanem különböző régi téesz-elnökök és más társaságok jutottak hozzá az
erdőbérletekhez. Itt fellelhető Benedek Fülöp tevékenysége is.

ELNÖK: Mind ahogy jelen esetben is, csak egyet ne felejtsünk el, hogy egyedi
beadványról van szó. Azt kérném, hogy ebben az esetben a területileg illetékes Nemzeti
Földalapot kérjük, hogy tárja föl, erről adjon nekünk egy írásos tájékoztatást a későbbiekben,
és annak megfelelően a mezőgazdasági bizottságnak továbbítani fogjuk a vizsgálati
eredményt. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm
szépen.
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Az ülés bezárása

Ezek után az Egyebek napirendi pontra kerül sor. A bizottság nem terjesztett elő ilyet,
nem tudom, hogy a bizottság tagjai részéről van-e ilyen észrevétel, javaslat. (Nincs
jelentkező.) Nincs. Köszönöm szépen az együttműködést, további jó munkát kívánok
mindnyájunknak.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 57 perc.)

Herman István Ervin

az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


